
 آموزش مهم ترین اولویت ارتش 
در حفظ بازدارندگی است

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش گفــت: امروز 
مباحث آموزشــی و آموزش رزم زمینی در نیروی 
 زمینی ارتــش از اهمیت و جایگاه بســیار باالیی 

برخوردار است.
امیــر کیومرث حیــدری فرمانده نیــروی زمینی 
ارتــش در همایــش تربیتی و آموزشــی با عنوان 
»گام دوم انقالب، آمادگی برای ظهور« و جشنواره 
طرح لبیــک ۱۱ یا امام خامنــه ای عزیز در جمع 
فرماندهان نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اهمیت 
آموزش، گفت: امروز مباحث آموزشــی و آموزش 
رزم زمینــی در نیروی زمینــی ارتش از اهمیت و 
جایگاه بســیار باالیی برخوردار اســت و مهم ترین 
اولویــت در حفــظ بازدارندگی اســت. وی با بیان 
اینکه نیروی نظامی بایــد از آموزش های نوین در 
حوزه های مختلف برخوردار باشــد، افزود: با توجه 
به جنگ های شــناختی و ترکیبی دشمنان به ویژه 
علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران، نیروی 
زمینی ارتش برای ارتقا سطح آمادگی رزمی و توان 
دفاعــی نیروهای خود، هدف گذاری مطلوبی را در 
راســتای آموزش کارکنان خود در نظر گرفته تا با 
تمام توان در برابر هجمه های وسیع دشمنان مقابله 
به مثل کند. فرمانده نیــروی زمینی ارتش خاطر 
نشــان کرد: تربیت و آموزش نیروهای انقالبی در 
راســتای بیانیه گام دوم انقالب منوط به فراگیری 
آموزش های ایمانی، اعتقادی و رزمی اســت تا یک 
رزمنده بتواند در مســیر منتظران ظهور باشد. این 
همایش با حضور امیر سرتیپ باقری معاون تربیت 
و آموزش ســتاد کل نیروهای مســلح و امیر شیخ 
معــاون تربیت و آمــوزش آجا برگــزار و در پایان 
از فرماندهــان و کارکنان برتــر در حوزه تربیت و 

آموزش تجلیل شد.

 ماجرای نامه جعلی 
منتسب به نمایندگان مجلس چه بود؟

ماجرای تکذیب نامه منتســب به نمایندگان ملت 
توســط روابط عمومی مجلس،  ابهاماتی را در ذهن 
مخاطبان برانگیخته بود که تعدادی از نمایندگان، 
در نشســت علنــی امــروز مجلس، در ایــن  باره 

توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش فارس روز یکشنبه ۱5 آبان خبر انتشار 
نامــه ای با امضای 227 نفــر از نمایندگان مجلس 
منتشر شــد که در آن از قوه قضاییه خواسته شده 
بود تا  با اغتشاشــگران اخیر،  برخورد قاطع نماید.
در بخشــی از این نامه آمده بــود: »ما نمایندگان 
این ملت از تمامی مســئوالن کشــور از جمله قوه 
قضائیه می خواهیم که هرچه سریع تر با محاربین 
که مانند داعش با ســالح های سرد و گرم به جان 
و مال مردم تعرض کرده انــد، برخورد عبرت آموز 
کرده و حکم الهی را نســبت بــه محاربین در هر 
لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا 
کنند تا به همگان ثابت شــود جان، مال، امنیت و 
ناموس مردم عزیزمــان خط قرمز این نظام بوده و 
در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد. ضمن 
قدردانی از حافظان امنیت به ویژه نیروهای نظامی 
انتظامــی از قوه قضائیه می خواهیم ضمن برخورد 
قاطع با مباشرین این جنایت ها با همه کسانی که 
معاونت در جرم کرده و ســبب تحریک آشوبگران 
شــده اند مانند برخی سیاسیون برخورد متناسب 

را انجام دهند«.
اما پس از قرائت این نامه در صحن مجلس بود که 
نامه ای جعلی با محتوای مغایر و همچنین لیستی 
جعلی از امضا کنندگان در فضای مجازی دســت 
به دست شــد که در آن به دروغ ادعا شده بود که 
نمایندگان مردم از قوه قضاییه خواسته اند تا پرونده 
افراد دســتگیر شــده و معاند در زمره پرونده های 
محاربه دســته بندی شود. یکی از نشانه های جعلی 
بودن این نامه،  درج نام  امیر حســین قاضی زاده 
هاشــمی و علیرضا زاکانی به عنوان دو نفر از امضا 
کنندگان بود، در حالی که هیچ  یک از این افراد در 

حال حاضر جزو نمایندگان مجلس نیستند.
روابط عمومی مجلس شــورای اسالمی روز جمعه 
20 آبان با انتشار اطالعیه ای،  نامه مذکور را جعلی 
دانست و محتوا و امضا کنندگان آن را تکذیب کرد.
اما قرائــت نامه اصلی در صحــن مجلس،  نزدیک 
بودن محتــوای نامه جعلی به نامــه اصلی به جز 
در بعضــی جمــالت و تکذیب آن توســط روابط 
عمومی مجلــس،  ابهاماتــی را در ذهن مخاطبان 
بــه وجــود آورد که دامنــه آن به نشســت علنی 
 امروز یکشــنبه 22 آبان مجلس شــورای اسالمی

 نیز کشیده شد.
در همین رابطه،  مالک شــریعتی نیاســر، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در نشست 
نوبت عصر مجلس، با اشــاره به شایعات و مواردی 
که در مورد این نامه مطرح شده است، گفت: »من 
شــفاف عرض بکنم که در رابطه بــا این نامه، دو 
مورد مطرح شــده است. اول نامه ای که 227 نفر از 
همکاران امضا کردند و از تریبون مجلس قرائت شد 
که این بیانیه قابل دفاع اســت و در آن، نمایندگان 
خواستار برخورد با کســانی که ناامنی ایجاد کرده 
مرتکب قتل شــده اند و کسانی مثل شهید آرمان 
علی وردی و شــهید روح اهلل عجمیان را به شهادت 
رســاندند، بودند. ازاین رو، افتخار هم می کنیم که 

این بیانیه امضا شده است.
وی افــزود:  از آن  جهت که این نامــه، تاثیرگذار 
بوده است،کســانی دســت به تولید بیانیه ی جعلی 
زدند و ادعا کردند که مجلس خواســتار برخورد با 
مردم عادی شده اســت که این دروغ اســت و اگر 
آن نامه اثرگذار نبود، دست به تولید چنین نامه ی 

دروغین و جعلی نمی زدند.

اخبار

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس دوست دلسوز 
دولت اســت و اعتماد و حمایــت از مدیران اجرایی و رفع 
درخواســت ها و نیازهای قانونی دولت را در کنار نظارت بر 

آن وظیفه خود می داند.
محمــد باقر قالیباف دیروز در صحن علنی مجلس در نطق 
پیش از دســتور با اشــاره به موفقیت اخیر هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: دستیابی فرزندان ایران به 
توان بومی ساخت موشک های بالستیک فراصوت دشمنان 
این آب و خاک را ناامید و دوستداران آن را خوشحال کرد. 
مانور پذیری بی سابقه، شکستن رکورد سرعت و توان عبور 
از ســامانه پدافند موشــکی و قابلیت هدف قرار دادن آنها 
از ویژگی های برجسته دســتاورد جدید دانشمندان جوان 
کشــورمان اســت. وی ادامه داد: امروز تهرانی مقدم های 
زیادی در هوافضای سپاه تمام فکر و ذکر و عملشان ایجاد 
ایران قوی اســت که به تمامی آنها جهت دستیابی به این 

افتخار خدا قوت می گویم.
قالیباف عنوان کرد: تاکید مجلس همانطور که تاکنون نیز 
در رأی اعتماد وزرا و همکاری برای حل مشکالت مشخص 
شــده است، همکاری و همدلی با دولت است که بار اصلی 
مســائل را بر دوش دارد. مجلس با وجود اختالف ســالیق 

و نظرات کارشناســی توان خود را به کار بسته تا دولت و 
ریاست محترم جمهور را در ایفای وظایف خود یاری دهد.

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس دوست دلسوز دولت است 
و اعتماد و حمایت از مدیران اجرایی و رفع درخواســت ها 

و نیازهای قانونی دولــت را وظیفه خود می داند و در کنار 
آن خــود را ملزم می داند بــه نمایندگی از مردم موانعی را 
که بر سر راه کارآمدی حداکثری دولت به وجود می آید، با 

استفاده از توان قانونی نظارتی خود برطرف سازد.
قالیباف بیان کرد: باور قطعی ما این است که نظارت دقیق 
مجلس بهترین راه کمک و همکاری با دولت است چرا که 
هیچ نهادی بدون نظارت دقیق دستگاه هایی که مستقیماً 
به آن وابسته نیستند نمی تواند توان اجرایی خود را بهبود 
بخشد. وی بیان کرد: کسانی که از پیگیری نظارت مجلس 
به دنبال بازنمایی اختالف بین قوا هســتند، باید بدانند که 
مجلس حمایت دلســوزانه از دولت را به عنوان دوســتی 

دلسوز، وظیفه خود می داند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: پاسخگویی دولت 
در فضایی شــفاف و در پیشگاه ملت، فرصتی برای گزارش 
عملکرد، ارائه راه حل ها، جبران کاستی ها و سرعت بخشی 

به اقدامات دولت است.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در کنار هم پیگیر 
حل مسائل کالن و به کارگیری تمامی ظرفیت ها برای گره 
گشــایی از مشکالت مردم هســتند. امید است این تالش 

زمینه ساز بهبود در زندگی مردم شود.
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گزارش
رئیس مجلس شورای اسالمی: 

بهبود اجرا بدون نظارت ممکن نیست

فرمانـده کل ارتـش گفـت: امپراطـوری رسـانه ای نظـام سـلطه نمی گـذارد ایـن 
پیشـرفت ها و ده هـا موفقیـت مثـل آنکـه در سـایه نظـام جمهـوری اسـالمی 

صـورت گرفتـه اسـت، شـیرینی خـود را بـه ملـت و بـه جهـان نشـان دهـد.
تجلیـل  آییـن  در  ارتـش  کل  فرمانـده  موسـوی  سـیدعبدالرحیم  سرلشـکر 
بـاور ۳7۳، ضمـن  بلنـد  بـرد  سـامانه  ارتقـای  نخبـگان  و  از دسـت اندرکاران 
تسـلیت شـهادت هموطنـان در حـوادث اخیـر اظهار داشـت: شـهادت جمعی از 
هموطنـان عزیزمـان در حادثه تروریسـتی حـرم حضرت احمدبن موسـی )ع( و 
نیـز اغتشاشـات اخیـر را تسـلیت عرض می کنـم. آن هایـی که با مشغول سـازی 
و تضعیـف تـوان دفاعـی، امنیتـی و اطالعاتـی باعـث ایـن وضعیـت شـدند، باید 
جـواب بدهنـد؛ البتـه حسـاب مـا بـا شـیطان بزرگ جداسـت، مـا طـراح هر دو 
را یکـی می دانیـم؛ هـم طراحـی و اجـرای اغتشاشـات و هـم طراحـی و اجـرای 
تـرور و کشـتار و ناامنـی؛ هـر دو سـرنخش آمریـکا، رژیـم صهیونیسـتی و تفکر 

مردود سـعودی اسـت.
سرلشـکر موسـوی افـزود: پیامد محتوم انقالب اسـالمی سـقوط نظام سـلطه به 
سـرکردگی آمریکاسـت کـه قطعاً اتفاق خواهـد افتاد و با فرو افتـادن بت بزرگ، 

بت هـای کوچک تـر نیـز خـود به خـود فـرو می ریزند.
فرمانـده کل ارتـش بـا اشـاره بـه رونمایـی از سـامانه ارتقـا یافته و دور ایسـتای 
بـاور ۳7۳ گفـت: ایـن دسـتاورد بـزرگ، )توانایـی هـدف قـرار دادن پهپـاد در 
۳0۴ کیلومتـری توسـط سـامانه بـاور ۳7۳( را بـه همـه شـما و همـه کسـانی 

کـه در خلـق آن سـهم دارنـد، از جملـه صنایـع دفاعـی، نیـروی پدافنـد هوایی 
تبریـک  پشـتیبان  دانشـگاه های  و  مرتبـط  دانش بنیـان  شـرکت های  ارتـش، 

عـرض می کنـم.
وی دربـاره ایـن دسـتاورد افـزود: عظمـت ایـن کار بـزرگ یکـی از ایـن جهـت 
اسـت کـه مجموعـه ای از دانـش و فناوری های گوناگـون، به روز و پیچیده اسـت 
کـه یکـی دو کشـور بیشـتر به آن دسـت پیدا نکرده انـد و دیگر اینکـه این اتفاق 
مبـارک، در تحریـم و محدودیـت کامـل و فقـط بـا فکـر و دانـش و بـه دسـت 
جوانـان ایـن مـرز و بـوم بـه نتیجـه رسـیده اسـت، در حالی که سـایر کشـورها 
کـه هیـچ تحریـم و محدودیتـی هـم ندارند، هنـوز به آن دسـت پیـدا نکرده اند.

سرلشـکر موسـوی تأکیـد کـرد: متأسـفانه امپراطـوری رسـانه ای نظـام سـلطه 
نظـام  سـایه  در  آنکـه  مثـل  موفقیـت  ده هـا  و  پیشـرفت ها  ایـن  نمی گـذارد 
جمهـوری اسـالمی صـورت گرفته اسـت، شـیرینی خـود را به ملت و بـه جهان 

دهد. نشـان 

وی افـزود: امپراطـوری رسـانه ای تلخی هـا را بارهـا بزرگنمایـی می کنـد و بلکـه 
اصـاًل بـه دروغ، می سـازد و بـا ترفندهـای شـیطانی بـا جنـگ شـناختی روی 
ادارک مخاطـب تأثیـر منفـی می گـذارد تـا مخاطـب شـیرینی ها، موفقیت هـا و 
امیدهـا را نبینـد و نشـنود و بـا پاشـیدن بـذر نـا امیـدی و یـأس و تلخی هـا و 

مشـکالت کام مـردم را دائـم تلـخ می کنـد.
فرمانـده کل ارتـش بـا تشـریح اقدامـات دشـمن اظهـار داشـت: اتـاق فکرهـای 
جنـگ شـناختی نمی خواهنـد این ملت در شـادی و شـور موفقیت و سـربلندی 
باشـد، می خواهنـد او را دائـم در غـم، ناکامـی، ناامیـدی، نارضایتـی و خـود 
بدبخـت بینـی نگـه دارند. این روش شـیطان اسـت و عزادار کـردن، ماتم آفرینی 
و ناامیدسـازی از خطـوات شـیطان اسـت و بـر همـه اسـت که در جهـاد تبیین، 
جوانـان و آحـاد ایـن کشـور را از غـم، کینـه، غصـه، ماتـم و کـدورت بیـن خود 

برهاننـد و انسـجام، همبسـتگی و بـرادری را دوبـاره بـه همـه بازگردانند.
سرلشـکر موسـوی در پایـان گفـت: آن هایی که واقعـاً و از صمیم قلـب به دنبال 
کشـف حقیقـت هسـتند، یـک هفتـه، فقـط یک هفتـه، چشـم و گـوش نازنین 
خـود را بـر صـدا و تصویر شـیطان ببندند و در یک فضای واقعـی به اطراف خود 
بنگرنـد؛ بـه برادران و خواهران هموطن خود و فضای رو به پیشـرفت این کشـور 
نـگاه کننـد، آنـگاه درمی یابنـد کـه چرا یـک ملت این چنین با عشـق پـای نظام 
 و انقـالب خـود ایسـتاده و حاضـر اسـت جـان خـود را بـرای ارزش هـا، آرمان ها 

و رهبر خود فدا کند.

سرلشکر موسوی:

امپراطوری رسانه ای نظام سلطه نمی گذارد 
پیشرفت های کشور دیده شود

وزارت اطالعات از شناسایی و انهدام شبکه گسترده بین 
المللی توزیع مواد مخدر کــه از طریق بکارگیری اتباع 
بیگانه فعالیت کیلوگــرم محموله های مواد مخدر را در 

کشور پخش می کرد، خبر داد.
به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
اطالعات، با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( شبکه گســترده بین المللی توزیع مواد مخدر که 
از طریق بکارگیــری اتباع بیگانه و بــا اتخاذ روش های 
حرفه ای در پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی، مبادرت 
به انتقال محموله های کالن مواد مخدر از مرزهای شرقی 
کشــور به دیگر اســتان های عمقی می نمود، شناسایی 
و دســتگیر شدند. بر اساس بررســی و رصدهای فنی و 
اطالعاتی صورت گرفته مشــخص شد که شبکه مذکور 

به طور میانگین روزانه حــدود ۳00 الی ۴00 کیلوگرم 
محموله هــای مواد مخدر را در کشــور پخش نموده که 
ارزش ریالــی تجمیعی مبالغ به دســت آمــده در طی 
سال های اخیر به بیش از ۱۳0 هزار میلیارد ریال می رسد.

در همین راســتا با دستور مقام قضایی ۳2 نفر از عناصر 
اصلی شــبکه بازداشت و ۱05۴ حســاب بانکی متعلق 
به اعضای شــبکه مســدود گردید و عالوه بر آن حجم 
کالنی از اموال و دارایی متعلق به این شــبکه شناسایی 
و توقیف شده اســت.وزارت اطالعات در مسیر مبارزه با 
مفاسد اقتصادی هیچ اغماضی نسبت به اعمال مجرمانه 
سوداگران نخواهد داشت و با رصد هوشمند معامالت و 
مراودات اقتصادی هرگونه سودجویی و فساد اقتصادی را 

شناسایی و با آن قاطعانه برخورد خواهد نمود.

وزارت اطالعات شبکه بین المللی توزیع مواد مخدر را منهدم کرد
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
گفت: طرح ســاماندهی تجمعــات در کارگروهی ذیل 
این کمیســیون در حال بررسی است و سپس بر اساس 

اولویت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
محمدصالـح جـوکار در گفـت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره 
در  تجمعـات  سـاماندهی  طـرح  وضعیـت  آخریـن 
کمیسـیون امورداخلـی کشـور و شـوراها، بیـان کـرد: 
ایـن طـرح از دسـتور کار کمیسـیون خـارج نشـده و در 
کارگروهی ذیل کمیسـیون امورداخلی کشـور و شـوراها 

در حـال بررسـی اسـت.
نماینـده مـردم یـزد در ادامـه بـا بیـان اینکه ایـن طرح 
دارای مزایایـی اسـت، اظهـار کـرد: بـر اسـاس این طرح 
چهارچـوب اعتراضـات و اغتشاشـات از یکدیگر جدا می 

شـود. از سـوی دیگر شـاهد مسـئولیت پذیری از سـوی 
کسـانی کـه قصـد اعتـراض بـه موضوعـی یـا برگـزاری 
تجمعـات را دارنـد، خواهیـم بـود و برابـر قانون اساسـی 
ایـن امـکان فراهـم خواهد شـد تا مـردم آزادانـه حضور 

یافتـه و اعتـراض خـود را مطـرح کنند.
رئیـس کمیسـیون امورداخلی مجلس شـورای اسـالمی، 
تصریـح کـرد: در آینده نـه چندان دور طرح سـاماندهی 
تجمعـات از کارگـروه بـه صحـن کمیسـیون مـی آیـد و 
نهایـی خواهـد شـد. جـوکار گفـت:  تـالش ما این اسـت 
تـا با بـه نتیجه رسـیدن این طرح شـاهد ایجاد بسـتری 
مناسـب برای شـنیده شـدن صـدای اعتراضـات مردمی 
باشـیم. ایـن اقـدام گامـی مثبـت در کارنامـه مجلـس 

یازدهـم به شـمار مـی رود.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات 

 پیام های دستیابی ایران 
به موشک هایپرسونیک

»دسـتیابی ایـران بـه موشـک های پیشـرفته هایپرسـونیک بـا توجه بـه قدرت 
گیـری مجـدد نتانیاهـو و دیگـر تندروهـای صهیونیسـت در اراضـی اشـغالی و 
همچنیـن طـرح برخـی تهدیـدات علیه ایـران در منطقـه قفقاز جنوبـی، و البته 
از سـوی کشـورهای عربـی حاشـیه خلیج فـارس، حامل پیام هایی جدی اسـت 
کـه شـاید مهمتریـن آن ها، تقویـت توان بازدارندگـی تهران در برابر کنشـگران 

متخاصـم منطقـه ای و فرامنطقه ای باشـد«.
بـه گـزارش الـف؛ سـردار "امیـر علـی حاجـی زاده" فرمانـده نیـروی هوافضای 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی به تازگـی در موضع گیـری از دسـتیابی ایران 
بـه موشـک های بالسـتیک هایپرسـونیک پیشـرفته کـه توانایی نفوذ بـه تمامی 
سـامانه هـای دفاعـی را دارنـد، خبـر داده اسـت. مسـاله ای کـه در نـوع خود با 
واکنـش هـای مختلـف و گسـترده منطقـه ای و بیـن المللی همراه شـده اسـت. 
در ایـن راسـتا، رسـانه هـای غربی و متحـدان منطقـه ای آن ها همچـون دیگر 
رویکردهـای خـود در گذشـته، اصـِل موضـوع را زیـر سـوال بـرده و در ایـن 
رابطـه تردیدافکنـی کـرده انـد و سـعی نموده انـد این مسـاله را صرفا بـه مثابه 
یـک موضـوع تبلیغاتـی کـه از سـوی ایـران اعـالم شـده، نـزد مخاطبـان خـود 

کنند.  تصویرسـازی 
رویکـردی کـه پیـش از ایـن در مـورد پهپادهـای ایرانـی و توانمنـدی هـای 
عملیاتـی و میدانـی آن هـا نیـز مطـرح شـده بـود و بعدهـا بـا اثبـات کارآمدِی 
آن هـا، موجـب عقـب نشـینی تریبون های رسـمی سیاسـی و رسـانه ای غربی 
شـد. بـا ایـن همـه، بـر پایـه موضـع گیـری اخیـر سـردار حاجـی زاده، ایـران 
اکنون به باشـگاه محدود کشـورهایی پیوسـته که از موشـک های هایپرسـونیک 
برخـوردار هسـتند) پیش از این صرفا کشـورهای روسـیه، چیـن و آمریکا از این 

تسـلیحات برخـوردار بـوده اند(. 
موشـک هـای هایپرسـونیک بـا سـرعتی معـادِل 5 تـا 25 برابـر سـرعت صـوت 
حرکـت مـی کننـد و در مـدت یـک ثانیـه قادر بـه طی کـردن 2 تـا 8 کیلومتر 
هسـتند. بـدون تردیـدی تسـلط هـر کشـوری بـه ایـن قبیل تسـلیحات دسـت 
برتـر را بـرای آن در بسـیاری از معـادالت میدانـی بـه همـراه خواهـد داشـت و 
البتـه مـی تواند عقبه و پشـتوانه مناسـبی را نیز جهت پیشـبرد دسـتورکارهای 

سیاسـی یـک کشـور در عرصه بیـن المللی فراهم کنـد.  از ایـن رو،  به نظر می 
رسـد که دسـتیابی ایران به فناوری سـاخت موشـک های هایپرسـونیک، حامل 

چهـار پیام عمـده و محوری اسـت. 

1: اراده جـدی ایـران در زمینـه توسـعه توانمنـدی هـای نظامی خود: 
یکـی از مهمتریـن پیـام هـای موضع گیـری اخیر سـردار حاجـی زاده مبنی بر 
دسـتیابی مبنـی بر دسـتیابی ایران به موشـک هـای هایپرسـونیک، اراده جدی 
ایـران جهـت توسـعه توانمنـدی هـای نظامـی خـود در هر شـرایطی اسـت. در 
واقـع، دیـدگاه راهبـردی نظامِی ایران این اسـت کـه تقویت بنیان هـای امنیت 
ملـی کشـور جـز بـا پیشـرفت هـای متـداوم و فتح قلـه هـای جدیـد در عرصه 
توانمنـدی های نظامی-دفاعی میسـر نیسـت و در همین چهارچوب، دسـتیابی 
ایـران بـه موشـک هـای پیشـرفته هایپرسـونیک نمودی عینـی از قطار توسـعه 
توانمنـدی هـای کشـورمان اسـت کـه بـدون هرگونـه مکثـی در حـال حرکـت 
اسـت.  مسـاله و رویکـردی که بـه ویژه با توجه بـه قدرت گیری مجـدد افرادی 
نظیـر "بنیامیـن نتانیاهـو" در اراضـی اشـغالی و یا طـرح برخـی تهدیداتی تازه 
در منطقـه قفقـاز جنوبـی و حاشـیه خلیـج فـارس علیـه کشـورمان از سـوی 
جمهـوری آذربایجـان و برخـی کشـورهای عربـی، حامـل تبعـات و پیامدهـای 
جـدی تـری نیـز مـی شـود و تـوان بازدارندگـی کشـورمان را تا حد زیـادی در 

مواجهـه بـا تهدیـدات تـازه تقویت خواهـد کرد. 

2: کسـب پیشـرفت در بحبوحـه تشـدید تحریـکات خارجـی علیـه 
ایـران: یکـی دیگـر از پیام هـای موفقیت اخیـر ایران در دسـتیابی به موشـک 
هـای پیشـرفته هایپرسـونیک، معطـوف بـه دولت هـا و رسـانه های غربی اسـت 
کـه در روزهـای اخیـر تالش هـای گسـترده ای را جهت دامن زدن بـر تنش ها 

و اغتشاشـات در داخـل ایـران داشـته اند. 
ــه قطــار پیشــرفت هــای  ــرده ک ــد ک ــت تاکی ــن موفقی ــا ای ــران ب ــع، ای در واق
ــا  ــه آن، ب ــای دشــمنان علی ــت ه ــه تشــدید خصوم ــه ب ــا توج ــن کشــور ب ای
ــو اســت و  ــه جل ــِت رو ب ــه گذشــته در حــال حرک ســرعتی بیشــتر نســبت ب
قــرار نیســت ایــران رونــد موفقیــت هــا و پیشــرفت هایــش را در واکنــش بــه 
ــد.  ــف کن ــی متوق ــای رســانه ای غرب ــان ه ــا و جری ــت ه ــای دول جوســازی ه
اقدامــی کــه در بحبوحــه تــالش هــای گســترده مخصوصــا رســانه هــای غربــی 
جهــت القــای موقعیــت و موضــع ضعــف بــه کشــورمان، تحرکــی رو بــه جلــو 

ــه آن هــا وارد کــرده اســت.  ــل توجــه را ب ــه ای قاب ــود و ضرب ب

3: تقویـت موضـع و جایـگاه محـور مقاومـت در منطقـه خاورمیانـه: 
موفقیـت اخیـر ایـران در دسـتیابی به موشـک هـای هایپرسـونیک، پیـام های 
قابـل تاملـی را نیـز بـرای محـور مقاومـت در منطقه به همراه داشـته اسـت. در 
ایـن چهارچـوب، روحیـه کلـِی محـور مذکـور نیـز بـا توجـه بـه پیشـرفت های 
قابـل توجـه نظامـی و دفاعـی ایـران تقویـت شـده و آن هـا ارتقـای جایـگاه 
ایـران را تـا حـد زیـادی بـه مثابـه یـک تحـرک مثبـت و فعـال جهت پیشـبرد 
دسـتورکارها و سیاسـت هایـی مـی دانند کـه جریان های سیاسـی و رسـانه ای 
غربـی سـال هاسـت بـا هزینـه کـرِد میلیـارد هـا دالر پـول و اقدامـات میدانـی 

نتوانسـته انـد مانـع از عملیاتـی شـدن آن ها شـوند. 
در واقـع بـا تشـدید جبهـه بنـدی های منطقـه ای، محـور مقاومت بیـش از هر 
زمـان دیگـری نیـاز به پیشـرفت هـا و تقویت توانمنـدی های خـود دارد که در 
ایـن رابطـه، کسـب موفقیت های تازه از سـوی ایـران در قالب مسـائل دفاعی و 
نظامـی، موجـب تقویـت روحیـه گروه هـا و کشـورهای عضو محور مذکـور و در 

عیـن حـال، ناامیـدی جبهه مقابـِل آن ها خواهد شـد. 

4: توسـعه همـکاری های راهبردی ایـران با محور قدرت های شـرقی: 
در نهایـت بایـد گفـت که دسـتیابی ایران به موشـک های هایپرسـونیک در نوع 
خـود، حامـل پیـام هـای مختلفی در مـورد اوج گیـری همکاری هـای امنیتی-

دفاعـی میـان ایـران با قـدرت های مهم شـرقی نظیر چین و روسـیه نیز اسـت. 
در واقـع، در جهـان پسـاجنگ اوکرایـن و با تقویـت مرزبندی هـا و جبهه بندی 
هـای جهانـی، ایـران توانسـته همکارهـای خوبـی را بـا قـدرت های شـرقی در 
زمینـه هـای راهبـردی به ویَـژه حوزه مسـائل دفاعـی و نظامی تعریـف کند که 
بـه زعـم بسـیاری از ناظـران و تحلیلگـران، موفقیـت اخیـر ایـران در دسـتیابی 
بـه موشـک های هایپرسـونیک نیـز بی ارتبـاط به تقویـت پیوندهـای راهبردی 
تهـران بـا مسـکو و پکـن نبـوده اسـت. همـکاری هایی که بـه نظر می رسـد در 
ادامـه راه بیـش از پیـش تقویـت خواهنـد شـد و مـی توانند بـه نحـو موثرتری 
منافـع ملـی کشـورمان را در برابـر قـدرت های غربـی حفظ کنند. قـدرت هایی 
کـه پیشـتر در تاریـخ ایـران نشـان داده انـد همـواره تعامـل و ارتباط با ایـران را 
صرفـا بـه مثابـه موقعیـت و فرصتی جهـت ضربه زدن بـه منافع کشـورمان و نَه 

حـل مشکالتشـان با ایـران ارزیابی مـی کنند.


