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نگاهی به دستاوردهای تازه ایران در بخش 
نظامی – دفاعی 

قدرت نظامی ایران 
کابوس همیشگی 

آمریکا 

در حالی كه امريکا و اروپا مرتباً برای تمديد تحريم تسليحاتی 
ايران تالش می كنند و سعی دارند مانع لغو تحريم اسليحاتی 
ايران ش��وند، اخب��ار تازه حکايت از دس��تاوردهای تازه ای در 
تجهيزات نظامی و دفاعی كش��ورمان دارد و نش��ان می دهد 
كه پتانس��يل های اين بخش هر روز بي��ش از پيش افزايش 

می يابد. 
روز گذش��ته با حضور فرمانده كل سپاه دستاوردهای جديد 

نيروی زمينی سپاه رونمايی شد.
در اين مراسم كه با حضور سرلشکر سالمی فرمانده كل سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی برگزار شد از جديدترين تجهيزات 
نيروی زمينی كه توسط سازمان تحقيقات و جهاد خود كفايی 
اين نيرو طراحی و توليد ش��ده اس��ت، رونمايی شد. سازمان 
جهاد خودكفايی نيروی زمينی س��پاه، اخيراً 4 دس��تاورد در 
حوزه های مختلف داش��ته اس��ت. اين س��ازمان توانس��ته با 
بکارگيری ظرفيت های موجود برخی از تسليحات از رده خارج 
را با طراحی و بهينه س��ازی و رفع ايرادات گذشته برای ورود 

به سازمان رزم نزسا آماده كند.
س��ازمان جهاد خودكفايی ني��روی زمينی س��پاه همچنين 
تس��ليحات و تجهيزاتی را به صورت كامال بومی و متناس��ب 
با ني��از رده های عملياتی طراحی و وارد مرحله توليد محدود 
كرده كه مورد اس��تقبال يگان های عمليات��ی نيز قرار گرفته 

اس��ت. اين اقدام جهاد خودكفايی نيروی زمينی سپاه عالوه 
بر صرفه اقتصادی چند برابری نس��بت به تس��ليحات نمونه 
خارجی، توانسته در ش��رايط تحريم دست رزمندگان پرتوان 

اين نيرو را نيز پر قدرت تر از گذشته كند.
 معرفیدستاوردها 

نمونه ای  از اين دستاوردها، »نفربر بهينه شده مکران« است. 
اين خودرو نفربر آبی خاكی BTR-50 بوده كه موسسه شهيد 
زين الدين نيروی زمينی س��پاه عالوه بر ارتقا در حوزه بدنه و 
سايت ديد راننده، يك برجك جديد نيز برای آن طراحی كرده 
است. اين برجك سه ويژگی اصلی دارد يکی از اينها سيستم 
كنترل آتش آن اس��ت كه روی اين سيستم نصب شده است. 
سيس��تم كنترل آتش اين نفربر دارای يك سامانه ديد شبانه 
حرارتی و روزانه دارد كه می تواند برای اهداف هوايی و زمينی 
استفاده ش��ود و دارای مسافت ياب ليزری است و محاسبات 
بالستيك گلوله را نيز انجام می دهد و قابليت قفل روی اهداف 

متحرك را دارد.
اين برجك يك توپ 30 م م دارد كه كامال ايرانی است و يك 
تيربار 7.62 هم محور با توپ اصلی نيز دارد.همچنين مخزن 
مهمات 500 فش��نگی آن  در باالی برجك تعبيه ش��ده كه 
عالوه بر كاهش آس��يب پذيری خدمه دسترسی تعميركار به 
جنگ افزار و همچنين بارگذاری مهمات را نيز آسان تر كرده 
است. يکی از ويژگی های اين برجك اين است كه كامال بدون 
خدمه بوده و توپچی در داخل نفربر قرار می گيرد كه آس��يب 
پذي��ری خدمه را كاهش می ده��د. اين برجك قابليت نصب 
روی انواع نفربرها و خودروهای زرهی را دارد و می تواند روی 
نفربرهای BTR .2-BMP .1-BMP-60و BTR-50  نيز 
نصب شود موضوع ديگر، قابليت اطمينان شناوری اين نفربر 
است كه با طراحی كه روی بدنه آن انجام شده اين قابليت نيز 

برای شناور ماندن روی آب تا فورس 3 افزايش يافته است.
»پهپاد معراج 1« نيز يکی ديگر از اين دس��تاوردها است كه  
قادر است با سرعت 140 كيلومتر تا ارتفاع 12000 هزار پايی 
پرواز كند. وزن برخواست اين پهپاد 33 كيلوگرم است و می 

تواند محموله ای به وزن 5 كيلو را حمل كند.
RPD همچنين »تيربار بهينه شده ثعبان 1« در كنار تيربار
روس��ی" ، ي��ك تيربار س��بك انفرادی بوده ك��ه در حقيقت 

محصول بهينه سازی تيربار سبك هجومی است.
اين  تيربار در دوران دفاع مقدس به صورت غنيمتی در اختيار 
س��پاه پاس��داران قرار گرفت و بعدا به دليل مشکالتی كه در 

زمينه مسلح شدن داشت از رده خارج شد.
با تغييراتی كه در صفحه خوراك دهنده، قبضه، قنداق، لوله  و 
سيستم  چکاننه اين سالح رخ داده، وزن آن نسبت به نمونه 

روسی 1 كيلوگرم كاهش پيدا كرده است.
ثعبان از كاليبر 62/ 7*39  س��الح كالشينکف بهره می برد 
و با جعبه های 100 و 200 فش��نگی تغذيه می شود. البته با 
استفاده از كوله حمل مهمات می توان ظرفيت مهمات همراه 

اين سالح را به 700 فشنگ افزايش داد.
بعالوه اين سالح به يك سامانه نشانه روی رددات برای افزايش 

دقت در تير اندازی مجهز شده است.
در اين س��الح به جای روپوش لوله  قديمی اين  س��الح نيز 
يك ريل برای نصب تجهيزات تعبيه ش��ده اس��ت. اين سالح 
همچنين ب��ه يك هندگار با قابليت تبديل ب��ه دو پايه برای 
راحت��ی رزمنده و ثبات در تير اندازی هجومی و ثابت تجهيز 
ش��ده اس��ت. در كنار اينها، نوعی شعله پوش برای اين سالح 
طراحی ش��ده اس��ت تا هم اثر كاهش برد سالح در اثر كوتاه 
شدن لوله را جبران كند و هم عقب نشينی و صدای سالح  در 
تيراندازی را كاهش دهد. ثعبان 1 تمامی تس��ت های خود را 
با موفقيت پشت سرگذاشته و قرار است در اختيار يگان های 

واكنش سريع نيروی زمينی قرار گيرد.
 نوع جديد اين سالح نيز امکان سنجی شده و تا پايان سالح 
99 به شکل كامال بومی به مرحله توليد محدود خواهد رسيد. 
ثعبان 5 س��الحی سبك تر، با نواخت تير باالتر، دقت بهتر و 
متناسب با ارگونومی رزمنده ايرانی طراحی می شود. »سامانه 
راداری نفوذ در زمين« از ديگر دستاوردها است كه در رژه 31 
شهريور سال گذشته به نمايش درآمد. در حقيقت اين سامانه 
يك سامانه راداری برای كشف مين و بمب های كنار جاده ای 
در نظر گرفته ش��ده كه توس��ط س��ازمان تحقيقات و جهاد 
خودكفايی نيروی زمينی س��پاه  س��اخته شده است. عملکر 
اين س��امانه به اين صورت است كه اين خودور با سرعت 10 
كيلومتر حركت كرده  و می تواند در فاصله 7 متری با عرض 
4 متر و در فاصله 30 متری با عرض 8 متر زمين را اس��کن 

كرده و مين های در عمق 15 تا 30 سانت را كشف كند.
تحريمتسليحاتیبدونتاثيربرقدرتدفاعی

فرمانده كل س��پاه پاس��داران با اعالم اينکه در آينده نزديك، 
ش��اهد ورود سيستم های غافلگيرانه سپاه خواهيم بود، گفت: 

تحريم تسليحاتی اثری در قدرت دفاعی ما ندارد.
س��ردار سرلش��کر حس��ين در حاش��يه بازديد از نمايش��گاه 
دس��تاوردها و توانمندی ه��ای س��ازمان تحقيق��ات و جهاد 
خودكفايی نيروی زمينی سپاه و در جمع خبرنگاران، گفت: ما 
در تحريم تسليحاتی جهانی هستيم از يك طرف تحريم های 
تسليحاتی وجود دارد از طرف ديگر آمريکا و متحدانش جزو 

تهديدات ما هستند.
وی با اش��اره به اينکه  اين تحريم تسليحاتی فرصتی را برای 
دانش��مندان تهيه كرد كه نيازه��ای دفاعی را با تکيه بر توان 
بومی بسازند، ادامه داد: تنوع خوبی از تسليحات زمينی وجود 
دارد و  ني��روی زمينی جهت گيری خوب��ی را در اين جهت 
داش��ته  كه تمام سامانه های رزم زمينی مورد نياز را پوشش 
می دهد.  فرمانده كل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
يکی از اتفاقات خوبی كه صورت گرفته عالوه بر اينکه تمركز 
فرمانده نيرو بر تقويت اين مركز اس��ت يك رابطه خوبی بين 
جهاد خود كفايی و هسته های رشد و دانش بنيان ايجاد شده 

است. وی افزود : اين باعث شده در هيچ يك از سيستم های 
سالح زمينی به خارج نياز نداريم و اين موضوعی كه خارجی 
های در مورد تمديد تحريم های تس��ليحاتی مطرح می كنند 
اثری در قدرت دفاعی ما ندارد و در آينده نزديك شاهد ورود 

سيستم های غافلگيرانه خواهيم بود.  
چابکینيرویهوايیباتوليدانبوهجنگندهكوثر

پنجم تير ماه نيز سه فروند جت جنگنده كوثر با حضور امير 
س��رتيپ امير حاتمی، وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، 
سرلش��کر سيد عبدالرحيم موسوی، فرمانده كل ارتش ، امير 
سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده، فرمانده نيروی هوايی ارتش و 
محمدباقر نوبخت، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه به نيروی 

هوايی تحويل داده شد.
جنگنده كوثر از مزيت های بس��ياری برخوردار بوده و از توان 
رقابت با نمونه های مش��ابه خارجی را داراس��ت. توليد انبوه و 
تزري��ق اين جنگنده ب��ه يگان های هوايی نيروهای مس��لح، 
می تواند موجب چابکی و كارآمدی اين نيروها شود و از سويی 
ديگر بايد به اين نکته بس��يار مهم اش��اره ك��رد كه طراحی، 
س��اخت و توليد جنگنده كوثر كاماًل ايرانی است و نويدبخش 
روزهای خوشی برای ناوگان نيروی هوايی كشورمان محسوب 
می شود. جنگنده كوثر در دو نوع آموزشی و عملياتی ساخته 
ش��ده كه نوع آموزش��ی آن به عنوان »ياسين« مشهور است 
و اين نش��ان می دهد كه وزارت دفاع و پش��تيبانی جمهوری 
اسالمی با پی بردن به نيازهای واقعی نيروی هوايی كشورمان 
و درك اين ضرورت مهم كه آموزش خلبانان آينده بايد با يك 
جنگنده مدرن صورت پذيرد، مبادرت به توليد نسخه آموزشی 

كوثر با عنوان »ياسين« كرده است.
دومي��ن ويژگ��ی جنگنده كوث��ر، نصب تجهي��زات مدرن و 
پيشرفته »س��امانه اويونيك« از قبيل تجهيزات الکترونيکی 
هواپيما، ماهواره، نمايشگرها، كامپيوترها، حسگرها، عملگرها 
و فرستنده-گيرنده های برروی آن است و از همه مهمتر اينکه 
تمامی بخش های »س��امانه اويونيك« كام��اًل بومی و ايرانی 
بوده اند و اين موضوع نقطه عطفی در فناوری هواپيماس��ازی 

كشورمان محسوب می شود.
»ارتقا توان رزم و آموزش خلبانی«، بهره مندی از »كنترل آتش 
پيشرفته نسل چهار«، بهره مندی از »سامانه های مکانيکی و 
هيدروليکی«، »اس��تفاده حداكثری از تمام توان شركت های 
دانش بنيان، مراكز دانش��گاهی و تحقيقات��ی«، بهره گيری از 
كنترل آتش با استفاده از شبکه داده ديجيتال نظامی منطبق با 
نسل چهار«، بهره گيری از »فناوری نمايشگر های چندمنظوره 
تمام ديجيتال«، بهره گيری از »كامپيوتر محاسبات بالستيك 
 )HUD( سالح و سامانه پيشرفته نشانه روی مقابل خلبانان
به منظور افزايش دقت اصابت س��الح و مهمات«، بهره گيری 
از »رادار پيش��رفته چندمنظوره كنترل آتش جهت باال بردن 
كش��ف اهداف و تهديدات«، بهره گي��ری از »ناوبری دقيق به 
صورت راديويی و مستقل« و همچنين بهره گيری از »سامانه 

نقش��ه متحرك هوش��مند« از ديگر مزيت های مهم جنگنده 
كوثر به ش��مار می روند. مزيت تجاری سازی هم در جنگنده 
كوث��ر اهميت دارد. در مجموع توليد جنگنده كوثر حدود 16 
و نيم ميليون دالر صرفه جويی اقتصادی برای كش��ورمان به 
همراه داش��ته كه فقط در بخ��ش اويونيك )همان تجهيزات 
الکترونيک��ی هواپيما« كه مهمترين و حس��اس ترين بخش 
محسوب می شود،  هفت و نيم ميليون دالر صرفه جويی مالی 
صورت گرفته اس��ت و اينکه در اين پروژه ملی؛ 10 دانشگاه، 
72 ش��ركت پيمانکار، 44 شركت تأمين كننده قطعات و 63 
ش��ركت دانش بنيان حضور و مش��اركت فعال داش��ته اند كه 
همه اين موارد نش��ان می دهد، كوثر از قابليت تجاری سازی 
فوق العاده بااليی برخوردار اس��ت؛ لذا اميد می رود بعد از لغو 
تحريم های تسليحاتی كشورمان در مهرماه امسال و در كنار 
تقويت ديپلماس��ی اقتصادی و ديپلماسی عمومی، جنگنده 
كوث��ر به عنوان جنگنده ای كه تمام قابليت های جنگنده های 
مدرن امروزی را داراست، در بازارهای جهانی به فروش تجاری 
برس��د. افزايش توان تس��ليحاتی – دفاعی ايران در منطقه ، 
كابوسی است كه امريکا و متحدانش را به شدت دچار وحشت 
می كند. داليل متعددی برای وحش��ت امريکا از تقويت توان 
نظامی ايران وجود دارد و از مهمترين داليل امريکا برای ادامه 

تحريمها عليه كشورمان محسوب می شود. 
از جمله اين داليل می توان گفت كه افزايش توانمندی نظامی 
اي��ران عالوه بر قوی تر ش��دن ايران برای مقابله با دش��منان 
خارجی منجر به نفوذ پررنگ تر تهران  در منطقه غرب آسيا 
اس��ت . افزايش نفوذ اي��ران در خاورميانه نيز به معنای تحت 
الشعاع قرار گرفتن امنيت اسرائيل خواهد بود. از اين رو است 
كه آمريکايی ها به شدت از پايان يافتن تحريم های تسليحاتی 
ايران بعد از 18 اكتبر/ 27 مهر نگران هس��تند، چون با پايان 
تحريم های تسليحاتی دست ايران بيش از پيش باز می شود. 
لذا اياالت متحده آمريکا برای كاهش نفوذ جمهوری اسالمی 
ايران در خاورميانه و نيز افزايش امنيت اسرائيل تالشی جدی 
را به كار بس��ته است تا مانع از پايان يافتن تحريم تسليحاتی 
ايران ش��ود. "گ��وردن داف" نظامی س��ابق در نيروی دريايی 
آمريکا درباره دليل تالش همه جانبه رژيم ترامپ برای تمديد 
محدوديت تس��ليحاتی ايران در ش��ورای امنيت سازمان ملل 
گفت  ترس واقعی اين اس��ت كه ايران نيروی هوايی خود را 
بازس��ازی كند. وی ادامه داد: ايران با در اختيار داش��تن 50-

40 فرون��د هواپيمای روس��ی SU 35 ، توانايی دفاع هوايی 
مطمئن و يك س��کوی پر س��رعت برای دستيابی به اهداف 
خواهد داش��ت. با توجه به قدرت دريايی و موش��کی ايران، 
اين توانايی هوايی در كنار آنها به يك نقطه ضعف اساس��ی 
آن پايان خواهد داد.  در عين حال ايران وارد باشگاه تجارت 
تس��ليحات خواهد شد و هم بسته های س��الح و تجهيزات 
راهب��ردی خود را تکميل خواه��د كرد و هم قادر به فروش 

تجهيزات نظامی به كشورهای ديگر خواهد بود.

امامعلی)ع(: انصاف، اختالفات را از بين می  برد و موجب الفت و 
همبستگی می  شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:
استفاده از فناوریهاى روز دنیا در حوزه فاضالب در سال 99


