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دومين روز از رزمايش مشترك سپاه پيامبر اعظم  
14در حالی برگزار ش��د ك��ه نيروهای امريکايی 
حاض��ر در منطقه از ترس به حال��ت آماده باش 

درآمدند و به پناهگاهها فرار كردند. 
هس��تند   مدع��ی  ك��ه  امريکاي��ی  نيروه��ای 
قدرتمندتري��ن ارتش را در دني��ا دارند وقتی به 
هواپيمای مسافری ايران ميرسند، غيرنظاميان را 
می ترس��انند در حالی كه تنها با يك رزمايش به 

پناهگاههای خود خزيدند.
ش��بکه خبری »س��ی ان ان« به نق��ل از مقامات 
نظامی آمريکايی گزارش داد كه پس از ش��ليك 
موشك های بالستيك توس��ط ايران در رزمايش 
پيامبر اعظ��م 14، دو پايگاه نيروی هوايی ارتش 
تروريست آمريکا سنتکام يعنی »العديد« در قطر 
و »الظفره« در امارات متحده عربی »برای مدت 
كوتاه��ی« در وضعيت آماده ب��اش قرار گرفتند و 

نيروهای آنها به پناهگاه گريختند . 
در همين حال ناخدا يکم بيل اربن، س��خنگوی 
ستاد فرماندهی مركزی اياالت متحده )سنتکام( 
در يك بيانيه ای اعالم كرد: »اياالت متحده اقدام 
غيرمس��ؤالنه ايران در شليك چندين موشك در 
مجاورت يك مس��ير حمل و نقل دريايی متراكم 

را محکوم می كند.«
وی افزود: بررس��ی های اوليه نش��ان داد كه يك 
تهديد بالقوه برای پايگاه های »العديد« )در قطر( 

و »ظفره« )در امارات( وجود دارد. 
»ربکا رباريش«، س��خنگوی ناوگان پنجم نيروی 
درياي��ی آمريکا نيز گفت: »ما از رزمايش ايران و 
اقدام اين كش��ور در حمله به ماكت يك ش��ناور 
ش��بيه به يك ن��او هواپيماب��ر غيرمتحرك آگاه 
هستيم و هميشه اين نوع رفتارهای غيرمسئوالنه 
و بی مالحظه ايران در مجاورت آبراه های ش��لوغ 

بين المللی را تحت نظر داريم.«
اين درحالی است كه عليرغم اين ترس و وحشت 
دش��من، مقامات نظامی كش��ورمان بارها اهداف 

عمليات نظامی اي��ران را دفاعی خوانند و تاكيد 
دارند كه كش��ورمان هيچگاه شروع كننده جنگ 

نخواهد بود. 
از سوی ديگر اين اظهارات مقامات آمريکايی در 
حالی صورت می گيرد كه ش��ناورهای آمريکايی 
مايل ه��ا دورت��ر از آب های كشورش��ان در حال 

فعاليت در منطقه خليج فارس هستند.
در اين ميان رزمايش نيروی دريايی و هوافضای 
سپاه در حالی انجام گرفته كه آمريکا پيگيرانه در 
صدد تمديد تحريم های تس��ليحاتی ايران است، 
اما س��ردار عباس نيل فروش��ان، معاون عمليات 
سپاه پاسداران و سخنگوی رزمايش پيامبر اعظم 
در اي��ن باره گف��ت: هرگز ش��روع كننده جنگ 
نبوديم و نيستيم، تاريخ هم گواه اين ادعا است.

وی افزود: س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در 
راس��تای ارتقاء و افزايش س��طح آمادگی رزمی 
خود، چهاردهمين رزمايش پيامبر اعظم )ص( را 
برنامه ريزی كرد كه در منطقه عمومی هرمزگان 
در غ��رب تنگ��ه هرم��ز و خليج ف��ارس در حال 

اجراست.
نيل فروشان با بيان اينکه  هدف بزرگ و مهم اين 
رزمايش، عمق بخش��ی به دفاع و پايان ناپذيری 
دف��اع با به��ره گيری از ت��وان عظي��م نيروهای 
مردم��ی و بس��يج دريايی اس��ت ، تصريح كرد :  
صدها ش��ناور بس��يجی مردمی در اين رزمايش 

شركت كردند.
وی گفت: درس��ت اس��ت ك��ه س��پاه اكنون در 
حوزه نظامی و ف��ن آوری نظامی مرزهای دانش 
را درنوردي��ده ول��ی همچنان اعتق��اد و توكل به 
خداون��د و نيروهای با ايم��ان و معتقد و مردمی 
هس��ت ك��ه پش��توانه اصل��ی نظ��ام جمهوری 
اس��المی ايران هس��تند؛ همچنين پيام رزمايش 
ب��ه كش��ورهای همس��ايه پيام محب��ت، صلح و 
دوس��تی و امنيت برای كشورهای منطقه خليج 
فارس است، اما پيام اين رزمايش برای استکبار، 

آمادگی هوشياری و ايستادگی است.
س��خنگوی رزمايش پيامبر اعظ��م تصريح كرد: 
اراده كرديم كه از دس��تاوردهای انقالب، كش��ور 
اي��ران و م��ردم ميهن دفاع كنيم؛ هرگز ش��روع 
كنن��ده جنگ نبوديم و نيس��تيم تاريخ گواه اين 
ادعای ماس��ت، اما در مقابل متج��اوزان راهبرد 
دفاعی ما تمامی اهداف دش��من را در بر خواهد 

گرفت.
وی اظهار داش��ت: ام��روز نمايش توان نظامی ما 
ضام��ن امنيت جمعی در خليج ف��ارس و اعتبار 

قدر بازماندگی ماست

 شليکموفقموشکهایبالستيکاز
اعماقزمين

روز گذش��ته يکی از مهمترين دستاوردهای هوا 
فضای سپاه، شليك موفق موشك های بالستيك 
از اعم��اق زمين به صورت كاماًل اس��تتار ش��ده 
بود كه اين دس��تاورد مهم می تواند سازمان های 
اطالعات��ی دش��من را در روياروي��ی احتمالی با 

چالش های جدی روبرو كند.
اجرای عمليات رزم موش��کی موفق با شليك دو 
فروند موش��ك زمين به زمين هرمز و فاتح و يك 
فروند موشك بالس��تيك به سمت اهداف معين، 
همچنين اجرای آتش پدافند هوايی نقطه ای در 

اين مرحله از رزمايش با موفقيت اجرا شد.
از س��وی ديگر عمليات موش��کی سطح به سطح 
شناوری، س��احل به دريا،  اجرای آتش سنگين 
توپخان��ه و ادوات، همچنين عمليات مين ريزی 
آفن��دی برای قط��ع خطوط مواصالتی دش��من 
در دومي��ن روز از رزمايش پيامب��ر اعظم 14 به 

نمايش درآمد.
فرمانده نيروی هوافضای س��پاه با اشاره به اينکه 
ش��ليك موش��ك های بالس��تيك از اعماق زمين 
ب��رای نخس��تين ب��ار در دنيا توس��ط س��پاه در 
رزماي��ش پيامبر اعظ��م)ص( 14 صورت گرفت، 

گف��ت: با مجموعه امکاناتی ك��ه امروز در اختيار 
داريم می توانيم هرگونه هدف متخاصم را در هر 

نقطه از منطقه خليج فارس هدف قرار دهيم.
س��ردار اميرعلی حاجی زاده گف��ت: در رزمايش 
پيامبر اعظم)ص( 14بدون اس��تفاده از س��کوها 
و تجهيزات مرس��وم، موش��ك های مدفون شده، 
زمين را شکافتند و اهداف از پيش تعيين شده را 

با دقت بااليی اصابت قرار داده و منهدم كردند.
فرمان��ده نيروی هوافضای س��پاه عبور از س��پر 
موش��کی و منهدم كردن س��امانه های پدافندی 
دش��من را اقدامی نو و بدي��ع در رزمايش پيامبر 
اعظ��م)ص( 14س��پاه عنوان و تصري��ح كرد: در 
اين رزمايش برای اولين بار س��امانه ای را مستقر 
كرديم و با موشك های ضد رادار آن را مورد هدف 
قرار داديم؛ همچنين پهپادهای رزمی هوافضای 
س��پاه از فاصله دور اهداف از پيش تعيين ش��ده 
بويژه پل فرماندهی ماكت ناو هواپيمابر آمريکا را 

با دقت مورد هدف قرار دادند.
از سوی ديگر در تصاوير منتشر شده از رزمايش 
پيامبر اعظم 14 سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
يك موش��ك بالس��تيك جديد كه پي��ش از اين 

ديده نشده بود به نمايش در آمده است.
اين موش��ك سوخت جامد كه به نظر می رسد از 
خانواده موشك های فاتح است، از درون كپسول 
ش��ليك می ش��ود كه برای نخس��تين بار اس��ت 
بالس��تيك های ايرانی از چنين النچری استفاده 

می كنند.
همچنين بر اس��اس تصاوير، اين موشك پس از 
ش��ليك يك هدف زمينی را كه به ش��کل رادار  
AN/TPY-2 مربوط به س��امانه تاد و پاتريوت 

است با دقت زياد هدف قرار داد و نابود كرد.

 رصدپايگاههوايی»العديد«با
»ماهوارهنور«

در اين رزمايش همچنين پايگاه هوايی »العديد« 

مركز تجم��ع نيروه��ای هوايی تروريس��ت های 
سنتکام توسط ماهواره نور رصد شد.

بر اساس اين تصاوير منتشره، ماهواره نور توانسته 
است يك تصوير سراسری و با رزولوشن باال را به 
روش تصويربرداری موزاييکی از پايگاه آمريکايی 
العدي��د در قطر كه مركز تجمع تروريس��ت های 

آمريکايی است تهيه كند.
ماهواره نور نخس��تين ماهواره نظامی جمهوری 
اس��المی ايران اس��ت كه ارديبهش��ت ماه سال 
جاری توس��ط ني��روی هوافضای س��پاه به فضا 
پرتاب ش��د و در م��دار 425 كيلومتری زمين با 

موفقيت تزريق شد.
پاي��گاه هوايی العديد كه مرك��ز نيروهای هوايی 
تروريس��ت های س��نتکام محس��وب می ش��ود، 
بزرگتري��ن پاي��گاه هوايی آمريکا در غرب آس��يا 
محس��وب می ش��ود و به گفته منابع مختلف 13 
هزار تروريس��ت آمريکايی در اين پايگاه مستقر 
هس��تند. در مرحل��ه نهاي��ی رزماي��ش پيامب��ر 
اعظ��م 14 س��پاه كه در آب ه��ای نيلگون خليج 
هميش��ه ف��ارس و تنگه راهبردی هرم��ز برگزار 
ش��د، پهپادهای نيروی هوافضای س��پاه با حمله 
به ناو هواپيمابر ش��بيه  س��ازی شده دشمن، پل 

فرماندهی اين ناو را هدف قرار دادند.
-22-Su(22 از س��وی ديگر هواپيماهای سوخو

Fitter(  س��پاه، اهداف از پيش تعيين ش��ده در 
جزاي��ر فارور را به وس��يله بمب های بالدار هدف 

قرار داده و منهدم كردند.
تصاوير منتشر شده از اجرای اين عمليات توسط 
جنگنده های نيروی هوافضای سپاه نشان می دهد 
كه »فيترها« با استفاده از بمب های بالدار ياسين 
كه پيش تر توس��ط وزارت دفاع توسعه يافته بود 

اهداف خود را منهدم كرده اند.
همچني��ن آخرين برد تس��ت اين بمب كه پيش 
از اين 60 كيلومتر اعالم ش��ده ب��ود، كه در اين 
رزمايش ب��ه 100 كيلومت��ر افزاي��ش يافته كه 

قابلي��ت اج��رای عملي��ات آفندی در خ��ارج از 
رينگ های پدافندی را به طور كامل ميسر كرده 
است. هجوم پهپادهای شاهد 181،  مهاجر و باور 
به سمت اهداف دش��من فرضی و انهدام مواضع 
از پيش تعيين ش��ده در اين مرحله از رزمايش با 

موفقيت به انجام رسيد.

 انهداماهدافدشمن 
انهدام اهداف دشمن فرضی كه سختگيرانه و در 
ابعاد بسيار كوچکتر از اندازه واقعی طراحی شده 
بود، با انواع بمب های هوشمند از ديگر بخش های 

اين مرحله از رزمايش بود.
اجرای آتش انواع تيربار،  آرپی جی و سالح های 
س��بك نيروهای رزمی جهادی در خط و دژهای 
پيرامون جزاير، بار ديگر عزم راس��خ مرزنشينان 
دري��ا دل در دفاع از ايران اس��المی را به نمايش 

گذاشت.

 تلفيقتاكتيکها
تمرين جنگ دو نيروی هوافضا و دريايی سپاه در 
كنار يکديگر يکی از بخش های مهم اين رزمايش 
بود ك��ه با ايجاد س��امانه های فرماندهی، كنترل 
مش��ترك،  تلفي��ق تاكتيك ها و ش��يوه های رزم 
دو ني��رو،  تقابلی غافلگيركننده با دش��من را به 

نمايش گذاشتند.
پايداری ارتباطات در ش��رايط جنگ الکترونيك 
و تمري��ن های س��تادی س��ناريوهای مختلف از 
برجس��تگی های اين مانور بود به طوری كه يك 
قرارگاهی به عنوان دشمن فرض شد و در مقابل 
نيروه��ای دو طرفه با هم ش��ليك ه��ای خوبی 
داش��تند. مرحل��ه نهايی رزماي��ش پيامبر اعظم 
)ص(14 سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، از صبح 
س��ه ش��نبه در منطقه عمومی هرمزگان ،خليج 
فارس و غرب تنگه هرمز آغاز شده بود عصر روز 

چهارشنبه پايان يافت.

امامعلی)ع(: حيا از خدا بسياری از گناهان را پاك می كند.
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در رزمایش مشترک سپاه موشک بالستیک از
 عمق زمین شلیک شد

نیروهای آمریکایی به 
دنبال سوراخ موش!


