حضور سپاه در فضا موجب ارتقای بازدارندگی کشور میشود

شنبه  6اردیبهشت 1399
وطنامروز شماره 2910

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه حضور سپاه در عرصههای نوین همچون فضا نویدبخش ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی کشور
در آینده نزدیک است ،خاطرنشان کرد :قطعا در آینده نزدیک خبرهای خوشی از این دست اقدامات خواهیم شنید .سردار غالمرضا جاللی افزود :موفقیت
ماهواره نور شکستن سیمای ذهنی تحریم به عنوان یک سد در راه پیشرفت و نشان دادن واقعیتهای میدان است.

سیاسی

اخبار

امروز ،برگزاری محفل انس با قرآن
با حضور رهبر انقالب

طبق رسم هر ساله ،محفل انس با قرآن مجید با حضور
رهبر حکیم انقالب در روز اول ماه رمضان از طریق تصویری
برگزار خواهد شد .به گزارش «وطن امروز» ،مراسم امسال
به دلیل دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با
کرون��ا مبنیبر عدم برگزاری تجمعات ،از طریق ارتباط
تصویری زنده تلویزیونی با چندتن از قاریان ممتاز کشور
برگزار میشود .این مراسم در نخستین روز ماه رمضان از
ساعت  ۱۸برگزار و به صورت زنده از شبکههای مختلف
رسانه ملی و حسابهای رسمی KHAMENEI. IR
در شبکههای اجتماعی پخش میشود.

پرتاب ماهواره «نور» به فضا یک
موفقیت ارزشمند ملی است

حجتاالس�لام حس��ن روحان��ی
روز گذش��ته در گفتوگو با سردار
سرلشکر پاسدار حسین سالمی با
تبریک پرتاب موفقیتآمیز ماهواره
دفاع��ی «نور» به فض��ا ،آن را یک
موفقیت ارزشمند ملی دانست و از ایشان خواست تشکر
و تقدیر وی را به هوافضا سپاه و همه متخصصان فضایی در
سپاه پاسداران ابالغ نماید .رئیسجمهور با تقدیر از همراهی
و همکاری موثر نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
بویژه بسیجیان در مقابله با کرونا در کشور از جمله ارائه
خدمات بهداشتی در طرح غربالگری و در اختیار گذاشتن
امکانات پزش��کی و درمانی برای درمان مبتالیان ،گفت:
خوشبختانه همبستگی ،وحدت و انسجام بسیار خوبی
در کش��ور برای مقابله با کرونا ایج��اد و توأم با توانایی و
کارآمدی کادر پزشکی و درمانی توانست موثر عمل کند.
روحانی با بیان اینکه وحدت و انسجام همه نیروها در مقابله
با کرونا موجب آرامش مردم در این ش��رایط سخت بوده
و باید تالش کنیم از این فضا برای دستیابی به موفقیت
در دیگر عرصهها استفاده کنیم ،افزود :تالش هماهنگ
همگانی و بدون تنش همه نیروها دوش��ادوش یکدیگر
نشاندهنده توانایی و کارآمدی نظام در مقابله با ویروسی
است که اینگونه کشورهای جهان را با خود درگیر کرده
است .رئیسجمهور با اشاره به برخی اقدامات تحریکآمیز
بیگانگان در منطقه و ضروت حفظ هوشیاری در برابر این
تحرکات ،خاطرنشان کرد :قدرت ،توان و آمادگی دفاعی
نیروهای مسلح کشور بویژه س��پاه پاسداران همواره در
چارچوب حفظ ثبات و امنیت و مبارزه با تروریس��م در
منطقه ،مورد استقبال آزادیخواهان جهان بوده است.
س��ردار سرلشکر پاسدار حسین س�لامی نیز در این
گفتوگو با تقدیر از حسن توجه رئیسجمهور به موفقیت
سپاه در پرتاب ماهواره نور ،ابراز امیدواری کرد با ادامه این
روند در آینده شاهد دستاوردها و موفقیتهای بیشتری
در حوزه دفاعی کشور باشیم .فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی همچنین ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها
و اقدامات این نیرو در مس��یر مقابله با کرونا در کشور و
همراهی با س��ایر دستگاهها در این مسیر گفت :سپاه از
ابتدا تمام ظرفیت خود را برای مقابله با ش��یوع کرونا در
کشور بسیج کرد و همچنان تا رفع کامل این بیماری در
کنار مردم و همه بخشهای ارائهکننده خدمات به مردم
خواهد بود .سردار سالمی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر
زمانی در کشور به وحدت و انسجام نیاز داریم ،گفت :سپاه
پاسداران انقالب اسالمی همواره برای مقابله با زیادهخواهی
دشمنان ،مبارزه با تروریسم و تامین ثبات و امنیت پایدار
در منطقه در آمادگی کامل قرار دارد.

شمخانی :غافلگیریهای جدید
در راه است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه توئیتر خود
نوشت :تولید مستمر قدرت و بهرهگیری از دانش روز برای
امنیت و رفاه مردم ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد
داشت .دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه توئیتر خود
با بیان اینکه تحریم ،تهدید و تطمیع سیاسی نمیتواند
حرکت جمهوری اسالمی در مسیر تامین منافع ملی و
حقوق قانونیاش را ُکند کند ،تاکید کرد :تولید مستمر
قدرت و بهرهگیری از دانش روز برای امنیت و رفاه مردم
ایران از بیمارستان تا فضا ادامه خواهد داشت .وی در پایان
اعالم کرد :غافلگیریهای جدید در راه است.

حافظ منافع آمریکا در ایران احضار شد

در واکنش به اقدامات تحریکآمیز نیروهای آمریکایی
در خلیجفارس ،سفیر سوییس در تهران به عنوان حافظ
منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار و اعالم شد ایران
در مقاب��ل هرگونه تهدید و اقدام غیرقانونی و متعرضانه،
پاس��خ و واکنش مناسب نش��ان خواهد داد .به گزارش
«وطن امروز» ،س��یدعباس موس��وی ،سخنگوی وزارت
امور خارجه در واکنش به اقدامات ایذایی و تحریکآمیز
نیروهای آمریکایی در خلیجفارس اظهار داش��ت :در این
رابطه س��فیر س��وییس در تهران به عنوان حافظ منافع
آمری��کا ب��ه وزارت امور خارجه فراخوانده ش��د و مراتب
اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به تهدیدات
نیروهای آمریکایی از جمله حضور و اقدامات غیرقانونی و
بیثباتساز ناوگان دریایی آن کشور در نزدیکی آبهای
شمالی خلیجفارس و سواحل ایران ،طی یادداشتی جهت
انعکاس به مقامات آمریکایی به وی ابالغ شد.
امیر حاتمی:

نیروهای مسلح برای مقابله با هر
تهدیدی در آینده آماده هستند

وزیر دفاع در نشس��ت راهبردی این وزارتخانه اظهار
داشت:باتوجهبهدشمنیهاینظامسلطهوفتنهانگیزیهای
آنان در طول  4دهه گذش��ته ،نیروهای مسلح همواره با
چشمان بیدار تمام تحوالت منطقه و جهان را رصد کرده
و خود را برای هرگونه تهدیدی در آینده آماده کردهاند .وی
همچنین تاکید کرد :صنعت دفاعی با هدایتهای راهبردی
فرمانده معظم کل قوا امام خامنهای عزیز تمام همت خود را
بر تولید تجهیزات پیشرفته ،به روز و کارآمد جهت ارتقای
قدرت دفاعی نیروهای مسلح به کار گرفته است.

پاسخفرماندهسپاهبهتهدیداتترامپ

تهدید کنید نابود میشوید!
گروه سیاس�ی :فرمانده سپاه پاس��داران گفت در صورتی که
آمریکاییها برای ش��ناورهای ایرانی خطری ایجاد کنند مورد
هدف قرار میگیرند.
به گزارش «وطن امروز» ،فرمانده کل سپاه پنجشنبه گذشته
در جریان بازدید از منطقه دریایی نازعات و جزایر تنب بزرگ،
تنب کوچک و ابوموسی در واکنش به لفاظیهای اخیر مقامات
آمریکایی اظهار کرد :به آمریکاییها اعالم میکنیم در دفاع از
امنیت ملی ،مرزهای آبی ،منافع دریایی و امنیت کشتیرانی و
نیروهایمان در دریا کامال مصمم و جدی هستیم و هر اقدامی
با پاسخ قاطع ،موثر و سریع ما مواجه خواهد شد.
وی با یادآوری این نکته که آمریکاییها رفتارهای ما را در
گذشته تجربه کردهاند و آن عب رتها کافی است تا این حقایق
را دریافت کنند ،گفت :ما نیز به واحدهای نظامی خودمان در
دریا دستور دادیم اگر شناور یا واحد جنگی از نیروهای دریایی
ارتش تروریست آمریکا بخواهد امنیت کشتیهای غیرجنگی
یا شناورهای رزمی ما را مورد مخاطره قرار دهد ،آن شناور یا
واحد نظامی را مورد هدف قرار بدهند.
فرمانده کل س��پاه در ادامه با اشاره به رویارویی شناورهای
دریایی سپاه با آمریکاییها در خلیجفارس ،اظهار کرد :شناورهای
آمری��کا در هفته گذش��ته به دلیل رفتاره��ای غیرحرفهای و
خطرآفرین مزاحمتی را برای کشتی لجستیکی ما ایجاد کردند
و وقتی ش��ناورهای ما در دریا مش��غول گشتزنی بودند آنها
هراسناک شدند؛ بنابراین منشأ آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد
رفتار غیرحرفهای و خطرآفرین آمریکاییها در خلیجفارس بود.
 28فروردین بود که ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بیانیهای
مدعی شد  11شناور نظامی ایرانی روز چهارشنبه  27فروردین
 15 /99آوریل  2020با نزدیک ش��دن به  6کش��تی جنگی
آمریکایی برای آنها مزاحمت ایجاد کردهاند .آمریکاییها مدعی
ش��دهاند بارها به شناورهای ایرانی اخطار دادهاند و شناورهای
ایرانی بعد از حدود یک ساعت به این تماسها پاسخ داده و دور
شدهاند .سنتکام در بیانیه خود از نامی مجعول برای خلیجفارس
استفاده و محل حادثه را شمال خلیجفارس اعالم کرده بود .در
این بیانیه ادعا شده شناورهای ایرانی در یک مورد تا فاصله 10
یاردی کشتیهای آمریکایی پیش رفتهاند ،آمریکاییها فیلمی
را نیز از حضور شناورهای ایرانی منتشر کردند.
در فیلم منتشر ش��ده تصویر چند شناور تندرو متعلق به
نیروی دریایی سپاه پاسداران دیده میشود که در فاصله  20تا
 30متری از کنار یک کشتی جنگی آمریکایی عبور میکنند.
 3روز بعد ،س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی درباره تنش
اخیر بهوج��ود آمده در خلیجفارس اطالعی��های صادر کرد.

پیام قدردانی فرمانده سپاه به رهبر انقالب:

دنبال تحقق گام دوم انقالب اسالمی هستیم

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ،فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی از ابراز لطف و پیام روحیهبخش و
محبتآمیز رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهی کل قوا امام خامنهای مدظلهالعالی به آحاد فرماندهان ،مسؤوالن و پاسداران
حریم والیت قدردانی کرد .در بخشی از این پیام آمده است:
به اس�تحضار میرس�انم ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی تدبیر و فرمان «باید قوی شویم» را که ترجمان «واعدوا لهم ما
استطعتم من قوه» است را دریافت نموده و با ایمان به وعدههای الهی ،در مسیر تاسیس تمدن نوین اسالمی ،لحظهای غفلت
و سس�تی به خود راه نداده و با تولید مداوم قدرت و اقتدار ،به دنبال تحقق گام دوم انقالب اسلامی اس�ت و اخراج و ازاله
آمریکای تروریست از منطقه و افول هیمنه پوشالی آن ،ابتدای کار و راه مظلومان و مستضعفان جهان میباشد .ما پیشمرگان
مردم بزرگوار و نجیب ایران و نیز پاسدار انقالبشان ،مفتخریم که برای سربلندی ملت مظلوم و مقاوم خود ،آنچه در توان
و اختیار داشته را به کار بستهایم تا انشاءاهلل آنان را برای رسیدن به آرزوهای بزرگشان از جمله فروپاشی نظام سلطه و
استقرار عدالت و معنویت در جهان کمک کنیم.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در این اطالعیه با جعلی و
هالیوودی خواندن روایت تروریستهای آمریکایی از ماجرای
 ۱۵آوریل ( 27فروردین) در خلیجفارس ،تاکید کرد :مستندات
خالف ادعای آمریکاییهاست و هرگونه خطای محاسباتی را
قاطعانه پاسخ میدهیم.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده بود ۲۷« :فروردینماه

 ۱۵( ۹۹آوری��ل  )۲۰۲۰پ��س از اعالم وضعیت تیراندازی در
مناطق تمرینی که از گذش��ته با مختصات خاص روی نقشه
مشخص شده است؛ [نیروی دریایی سپاه] شناورهای خود را
به صورت گروهی شامل  ۱۱فروند قایق به منطقه اعزام کرد
که با ناوها و کشتیهای جنگی آمریکا مواجه شدند و بهرغم
اقدامات غیرحرفهای و تحریککننده تروریستهای آمریکایی

و بیتوجهی آنها به اخطارها و هشدارها ،با ایستادگی جانانه و
شجاعت نیروهای خودی ،آنها را مجبور به کنار کشیدن از مسیر
حرکت شناورهای نیروی دریایی سپاه کردند».
تنش به وجود آمده در خلیجفارس اما با واکنش رسانهها و
مقامات  2کشور مواجه شد .مایک پمپئو در واکنش به اتفاقات
رخ داده در روز  27فروردی��ن گف��ت :ما به عنوان یک تیم در
اینباره صحبت کردیم .در حال ارزیابی این هستیم که چگونه
به بهترین شکل پاسخ داده و نارضایتی خود را درباره اتفاق رخ
داده منتقل کنیم .ترامپ اما یک هفته پس از ایجاد تنش در
خلیجفارس به این موضوع واکنش نشان داد .وی چهارشنبه
گذش��ته در پیامی توئیتری نوشت« :به نیروی دریایی آمریکا
دستور دادهام به سمت هر یا همه قایق[های] ایرانی که قصد
مزاحمت برای کشتیهای ما را در دریا دارند ،شلیک کرده و
آنها را نابود کنند».
وی به همین جمله اکتفا کرد اما مارک اس��پر ،وزیر دفاع
آمریکا در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز» ضمن «تحریکآمیز
و غیرحرفهای» خواندن واقعه چند روز پیش در خلیجفارس،
گفت« :ما حق دفاع از خود را انجام میدهیم .پس آنها باید از
این به بعد حواسشان باشد که چگونه عمل میکنند و الزم
است حرفهای عمل کنند» .وی با بیان اینکه با «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا درباره لزوم دور ماندن قایقهای ایران از
کش��تیهای نظامی آمری��کا در منطقه صحبت کرده ،مدعی
شد« :ما رفتارهای تهدیدآمیز علیه کشتیهای جنگی خود را
تحمل نمیکنیم».
با این حال ،واکنش س��ردار س�لامی نشان داد عمال ایران
قصد ندارد بر سر امنیت خلیجفارس مسامحه کند .البته ایران
این موضوع را در عمل نیز نشان داده است 31 .خردادماه سال
گذشته بود که پهپاد جاسوسی آمریکا در بدو ورود به مرزهای
ایران توسط نیروهای پدافندی ایران مورد هدف قرار گرفت .این
اقدام ایران با بهت مقامات آمریکایی مواجه شد .ترامپ در ابتدا
ادعا کرد این پهپاد در خارج از مرزهای ایران در حال پرواز بوده
و ایران را تهدید به حمله نظامی کرد .البته رئیسجمهور آمریکا
چند روز بعد از مقامات نظامی ایران تشکر کرد که هواپیمای
نظامی آمریکایی را که نزدیک این پهپاد در حال حرکت بود
مورد هدف قرار ندادند و این اقدام ایران را نتیجه ماجراجویی
یک افس��ر عنوان کرد .پیش از این نیز در  22دیماه 2 ،94
فروند قایق جنگ��ی آمریکایی حامل  ۱۰کماندوی آمریکایی
توسط نیروهای یگان دریایی سپاه پاسداران در دریای سرزمینی
جزیره فارسی خلیجفارس به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای
سرزمینی ایران توقیف شد.

رسانهها و برخی مقامات آمریکایی معتقدند ارسال ماهواره نظامی ایران به فضا ،بیانگر شکست سیاستهای ترامپ علیه ایران است

شلیک نهایی

سناتور آمریکایی :تقریبا از هر طریق و در مقایسه با  ۴سال گذشته ،ایران امروز در خاورمیانه قدرتمندتر و آمریکا ضعیفتر است
گروه سیاس�ی :پرتاب ماهواره نظامی نور در روز چهارش��نبه
گذشته تبدیل به یکی از مهمترین خطوط خبری جهان شد.
از تهدید شتابزده ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن قایقهای
نظامی ایران در خلیجفارس تا باال گرفتن نقدهای داخلی به
سیاست شکستخورده ترامپ در قبال ایران ،همگی حول محور
اقدام غافلگیرانه ایران صورت گرفت .در جدیدترین واکنشها
نسبت به پرتاب این ماهواره« ،کریس مورفی» سناتور کنگره
آمریکا با انتشار مجموعه توئیتهایی در انتقاد از سیاستهای
ترامپ در مقابل کش��ورمان نوشت« :تقریبا از هر طریق و در
مقایسه با  ۴سال گذشته ،ایران امروز در خاورمیانه قدرتمندتر
و آمریکا ضعیفتر است» .مورفی در ادامه با اشاره به اینکه زمانی
که ترامپ قدرت را در دست گرفت ایران نیروهای آمریکایی
را در عراق هدف قرار نمیداد ،ادامه داد« :اوباما ایران را متقاعد
ک��رده بود تا نیروهای نیابت��ی خود را به همراه ما و در جنگ
علیه داعش بفرستد ،هماکنون اما ایران و نیروهای نیابتیاش
ب��ه طور منظم در حال هدف ق��رار دادن نیروهای آمریکایی
هستند .اگرچه ترامپ به ما گفت کشتن [ترور سردار سپهبد
ش��هید] ژنرال سلیمانی باعث بازدارندگی ایران میشود اما از
زمان ضربه به س��لیمانی حمالت به نیروهای آمریکا افزایش
و نه کاهش یافته است» .سناتور ایالت کانکتیکت اضافه کرد:
«ترامپ توافق هستهای را متالشی کرد و به ما قول داد سیستم

جدیدی از فشار بینالمللی برای مجبور کردن ایران به پذیرش
توافق جدید بهتر ،ایجاد کند .آشکارا این موضوع بدبختانه با
شکست مواجه شد .هیچ کسی تحریمهای جدید را تایید نکرد
و ایران برنامه هستهای خود را از سر گرفت و هیچ توافق جدید
بهتری هم به وجود نیامد» .سناتور دموکرات با اشاره به نقش
مستقیم نیروهای نیابتی در تقویت نفوذ و قدرت ایران و رابطه
نزدیک جمهوری اسالمی با نیروهای حوثی در یمن و حزباهلل
لبنان نوشت« :سیاست ترامپ در خروج سیاسی ،تحریمهای
اقتصادی یکجانبه و تشدید نظامی غیرراهبردی کورکورانه هیچ
دس��تاوردی جز بازی کردن در زمین ایران نداشته است .آنها
قدرتمندتر ش��ده و ما ضعیفتر شدهایم و پرتاب این ماهواره
تایید بیشتری بر این موضوع است».
■■نیوزویک :آمریکا از منطقه خارج شود

در همین زمینه نش��ریه آمریکای��ی «نیوزویک» هم در
یادداشتی با اشاره به  3راهحل پیش روی آمریکا مقابل ایران،
بهترین آن را اتخاذ دیپلماسی و خروج از غرب آسیا دانسته
است .به گزارش فارس ،در این یادداشت آمده است :از زمان
ش��یوع وی��روس کرونا در جهان ،روابط تی��ره آمریکا و ایران
تغییری نداشته است .آمریکا مانع از اختصاص وام بانک جهانی
به ایران شده است ،کشتیهای نظامی ایرانی در خلیجفارس
تهاجمیتر شدهاند و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بر

بازتاباعالمخبرپرتاباولینماهوارهنظامیایرانبهفضا

اروپا و آمریکا نگران

گروه سیاس�ی :پرتاب ماهواره نور به فضا که چهارشنبه هفته
گذش��ته توس��ط نیروی هوافضای سپاه انجام ش��د ،موجی از
واکنشها و تحلیلها را در سطح جهان برانگیخت .به گزارش
«وط��ن امروز» ،همانطور که انتظار میرفت ،دولتهای غربی
در واکنش به این خبر موضع اعتراضی گرفتند .ترامپ ساعاتی
پس از تایید ارسال ماهواره ایرانی به فضا توسط رسانههای غربی
به این ماجرا واکنش نشان داد .وی در جمالت تعجببرانگیزی
ب��ه این اکتفا کرد که بگوید :از نزدیک ایران را زیر نظر داریم و
از خودشان بیشتر درباره ایران میدانیم .اما با این حال پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی این کشور مفصلتر به
این موضوع پرداختند .وجه مشترک مواضع مغرضانه مقامات و
نهادهای آمریکایی ،متهم کردن ایران به نقض قطعنامه 2231
س��ازمان ملل بوده است .قطعنامه  2231شورای امنیت همان
قطعنامهای اس��ت که پس از توافق هستهای (برجام) به عنوان
ضامن اجرای برجام در شورای امنیت به تصویب رسید .پیوست
دوم این قطعنامه صرفا از ایران «درخواست» کرده هیچ فعالیتی
در ارتباط با موش��کهای بالس��تیکی که «برای برخورداری از
قابلیت حمل سالحهای هستهای طراحی میشوند» انجام ندهد.
محمدجواد ظریف در واکنش به ادعای آمریکاییها در صفحه
توئیتر خود نوش��ت« :ایاالتمتحده برخالف قطعنامه 2231
ش��ورای امنیت ،از سال  2017مشغول زورگویی به همه بوده
است .اروپا بهجای تبعیت از قطعنامه  ،2231از ایاالتمتحده
اطاعت کرده است .هیچ کدام آنها نمیتوانند بر پایه تفسیر اشتباه
و بیمبنا از قطعنامه 2231شورای امنیت ،ایران را موعظه کنند».
موس��وی ،سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در رد ادعای نقض

قطعنامه 2231سازمان ملل اظهار داشت :قطعنامه ۲۲۳۱شورای
امنیت قطعنامهای است که رژیم آمریکا با خروج خود از برجام
آن را نقض کرده ولی همچنان دیگر کشورهای مستقل را برای
نقض آن آشکارا تحت فشار قرار میدهد .برخالف مواضع مقامات
آمریکایی و غربی ،روسها نظر دیگری داشتند« .ماریا زاخارووا»،
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست خبری هفتگی خود
که بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار ش��د ،تأکید کرد برخالف
ادع��ای مقامات آمریکایی ،اقدام ایران در پرتاب ماهواره نظامی
«نور» به فضا نقض قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل
محسوب نمیشود .سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اینباره
تصری��ح کرد« :نه قطعنامه  2231ش��ورای امنیت و نه برجام
هیچیک ایران را از فعالیتهای صلحآمیز در فضا منع نمیکنند.
همچنین ادعای آمریکا مبنی بر اینکه موش��کهای ماهوارهبر
ایران میتوانند کالهک هستهای حمل کنند ،بیاساس است».
پیش از وی نیز رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه در
واکنش به اتهامزنیهای واشنگتن به ایران گفته بود پرتاپ ماهواره
نظامی ایران به فضا نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
نبوده است .وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیهای مدعی شد:
«گزارشها مبنی بر اینکه ایران با اس��تفاده از فناوری موشک
بالستیک ،پرتاب ماهواره انجام داده ،مایه نگرانی شدید و در تضاد
با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل است» .به نوشته
خبرگزاری «اسپوتنیک» ،سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در این
بیانیه ادعا کرد« :سازمان ملل از ایران خواسته فعالیتهای مرتبط
با موشکهای بالستیک را که با قابلیت حمل سالح هستهای
طراحی شدهاند ،انجام ندهد .ایران باید از این امر تبعیت کند».

طبل توئیتهایش میکوبد که بهگفته پنتاگون چیز جدیدی
نیست» .در ادامه این یادداشت آمده است« :اکنون  3راه پیش
روی روابط ایران و آمریکا وجود دارد؛ اول اینکه رویکرد تغییر
رژیم [در ایران] را پیش بگیرد .دومین راه این است که کمپین
«فشار حداکثری» را ادامه دهد و با نیروهای مرتبط با ایران
در عراق ،س��وریه و دیگر نقاط زد و خورد کند» .این نش��ریه
در ادامه مینویسد« :سومین راه ،همان گزینهای است که نیاز
داریم :هرگونه تحرک درباره تغییر رژیم با حمایت آمریکا یا
هرگونه مداخله نظامی کامال رد شود .دیپلماسی واقعگرایانه
با محوریت مذاکراتی که هر دو طرف در آن امتیازات معنادار
بدهن��د ،جایگزین رویکرد فش��ار حداکثری بینتیجه فعلی
شود[ .آمریکا باید] از عراق ،سوریه ،یمن و دیگر درگیریهای
خاورمیان��ه که میتواند به افزای��ش نگرانیهای منطقهای و
افزایش احتمال درگیری ناخواسته با ایران منتهی شود ،کنار
بکشد .همچنین بهجای تهدید و اجبار ،سیاست خارجی بر
مبنای دیپلماسی را پیش بگیرد و ب ه جای برتریجویی ،صلح
را هدف خود قرار دهد» .در ادامه یادداش��ت این نشریه آمده
است« :تهاجم به خاک ایران مشابه جنگ عراق نخواهد بود و
از هر نظر بدتر خواهد بود .خطر اصلی این نیست که تهران،
آمریکا را شکس��ت دهد ،بلکه خطر اصلی این اس��ت که به
پرهزینهترین و بزرگترین جنگی تبدیل ش��ود که میتواند

خون ما را بخشکاند».

■■سینهخیز در میدان مین

باال گرفتن فش��ارهای داخلی نس��بت به سیاس��تهای
شکستخورده ترامپ در غرب آسیا در حالی است که با نزدیک
شدن به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بخش قابل توجهی
از مواضع ترامپ در راستای نشان دادن چهرهای موفق از وی
است .وی هفته گذشته نیز مدعی شده بود« :وقتی من روی
کار آمدم ،در ایران یک حکومت تروریست وجود داشت .ایران
ن چیزی است که قبال بود .اوایل
اکنون کشوری متفاوت از آ 
روی کار آمدنم ایران قصد داشت کل خاورمیانه را بگیرد ،اکنون
آنه��ا فقط میخواهند زنده بمانند و هر هفته با اعتراضهایی
مواجه هستند».
در چنین شرایطی پرتاب ماهواره نظامی نور توسط سپاه
پاسداران انقالب اسالمی عالوه بر اهمیت نظامی خود میتواند
تبدیل به اهرم تاثیرگذار سیاس��ی در جریان معادالت داخلی
ایاالتمتحده نیز شود .مضاف بر اینها اجماعی که پس از شهادت
سردار سلیمانی برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی در منطقه
شکل گرفت و تظاهرات میلیونی مردم عراق و مصوبه پارلمان
این کشور مبنی بر لزوم اخراج ارتش آمریکا از عراق میتواند
بیش از پیش سیاستهای منطقهای آمریکا را تبدیل به باتالق
سیاسی ترامپ کند.

تشریحجزئیاتجدیدیازپرتابماهوارهنورتوسطفرماندهانهوافضایسپاه

پرتاب «نور  »2در دستور کار

گروه سیاس�ی :سردار حاجیزاده و سردار جعفرآبادی
در گفتوگوهای جداگان��های جزئیات جدیدی از پرتاب
ماهواره نور را اطالعرسانی کردند.
به گزارش «وطن امروز» ،س��ردار حاجیزاده ،فرمانده
نیروی هوافضای سپاه در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره
به غافلگیرانه بودن خبر پرتاب این ماهواره به فضا ،اظهار
داش��ت :ما میدانستیم دش��منان به دنبال رصد این کار
هس��تند و تالش کردیم به ص��ورت چراغ خاموش کار را
پیش ببریم.
وی با بیان اینکه زمانی که این پرتاب را انجام دادیم از
ایستگاههای تهران ،زاهدان و چابهار این ماهواره را کنترل
کردیم ،گفت :پس از  ۹۰دقیقه که این ماهواره یک دور به
دور زمین چرخید ،س��یگنال آن را در شمال غرب کشور
دریافت کردیم .بین  ۳تا  ۱۰روز آینده برخی فرمانهای
آن صادر خواهد ش��د و تنظیمات آن کامل و کاربری آن
صد درصد میشود.
■■تمام مراحل ماهوارهبرها را سوخت جامد خواهیم کرد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه سمتگیری
ما به سمت استفاده از ماهوارهبرهای سوخت جامد است
و تمام مراحل را س��وخت جام��د خواهیم کرد ،گفت :در
همین مورد اخیر موتور مرحله اول سوخت مایع بود برای
اینکه میخواستیم ارزان شود .االن که کار ما تثبیت شده
است ،موتور مرحله اول را هم سوخت جامد خواهیم کرد.
ما این پرتاب را با یک سکوی پرتاب متحرک انجام دادیم
که معنای آن این اس��ت که نیازی به پایگاه ثابت پرتاب

نداریم و همه اینها باعث ارزانسازی میشود.
وی ادام��ه داد :ام��روز لب��ه تکنولوژی دنی��ا در حوزه
ماهوارهبرها همین ماهوارهبرهای سوخت جامد است.
درباره س��وخت جامد باید این نکته را یادآور ش��د که
وقتی موش��کی به این نوع س��وخت مجهز میشود چند
قابلیت ویژه نس��بت به س��وخت مایع پیدا میکند ،یکی
اینکه سرعت آن به طرز چشمگیری افزایش مییابد ،دوم
اینکه پایداری بیشتری در طول پرواز پیدا میکند که باعث
دقت در هدفگیری میش��ود و سوم اینکه موشکهای با
س��وخت جام��د را میتوان برای چند س��ال در انبار نگه
داش��ت اما موشکهای سوخت مایع این قابلیت را ندارند
و بعد از یک زمان مشخص باید سوخت آنها تعویض شود.
■■اولین مأموریت ماهواره «نور» شناسایی است

س��ردار جعفرآبادی ،فرمانده فضایی نیروی هوافضای
س��پاه نیز با حضور در بخش خبری صداوس��یما از برنامه
سپاه برای پرتاب ماهواره نور 2در آینده خبر داد.
وی همچنین با بیان اینکه «اولین ماموریت این ماهواره
شناسایی است» ،اظهار داشت :تاکنون ماهواره حدود ۱۰
دور به دور کره زمین چرخیده و سیگنالهای آن  10بار
توسط ایستگاههای زمینی دریافت شده است.
وی افزود :ماهوار ه نور بخشی از یک پازلی بود که در این
پازل قرار است عملیاتهای شناسایی ،پشتیبانی راهبردی
در عملیاتهای شناسایی ،ارتباطی و ناوبری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد :سنسورهای ماموریتی ماهواره را
طی یک هفته تا  10روز آینده راهاندازی خواهیم کرد.

