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اخبار
مذاکرات وین قادر به لغو موثر
تحریمها نیست

سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت :مصوبه
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها که آذرماه
سال گذشته از س��وی مجلس تصویب شد،
مهمترین دارایی تیم مذاکره کننده هسته ای
در مذاک��رات ماههای اخیر بود اما متاس��فانه
دولت نتوانس��ت از این امتیاز ،درست استفاده
کند .س��ید نظام الدین موس��وی درگفتوگو
ف��ارس ،در واکنش به اظه��ارات علی ربیعی
س��خنگوی دولت مبن��ی بر اینک��ه مصوبه
مجلس موجب ایجاد مشکل در روند مذاکرات
و لغو تحریمها شده ،تاکید کرد :بررسی های
هیئت تطبیق نشان داد مذاکرات وین اساسا
قادر ب��ه لغو موثر تحریم ها ب��ه گونهای که
منجر به انتفاع اقتصادی برای کش��ور ش��ود
نب��وده و دول��ت در لغو تحریم ها شکس��ت
خورده اس��ت .وی افزود :ه��م آقای ربیعی و
هم آقای روحانی در ح��ال ارائه روایت های
کامال غیرواقعی از نتیجه مذاکرات هستند و
البته مردم به خالف گویی های آقایان عادت
کرده و کمتر کسی این اظهارات را جدی می
گیرد .سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان
اینک��ه واقعیت با اظه��ارات مقام های دولت
فاصله فراوان دارد ،گفت :قانون مجلس مهم
ترین دارایی تی��م مذاکره کننده در مذاکرات
ماههای اخیر بوده و مراجعه به متن مذاکرات
که در اختیار مجلس هس��ت نشان می دهد
اگر قان��ون مجلس نبود اساس��ا تیم مذاکره
کننده چیزی برای چانه زنی نداشت.
مردمی که اعتراض به حق دارند را
نباید ضد انقالب خواند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت:
نباید مردم و جوانان��ی که اعتراض بحقی را
مط��رح می کنند را ضد انق�لاب خواند .این
مردم وفادار و دلبسته به میهن شان هستند.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،محسن رضایی
دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در
حس��اب کاربری خود در توئیتر ،هم راستا با
بازدید میدانی از وضعیت اخیر خوزس��تان در
پی کمبود آب در خوزس��تان ،نوش��ت:آنچه
مردم مناط��ق بحرانی در خوزس��تان از من
خواستند این بود که جریان آب رودها باید باز
بماند و خس��ارتهای وارد شده به کشاورزان
و دامداران باید جبران ش��ود .وی تاکید کرد:
نباید مردم و جوانان��ی که اعتراض بحقی را
مطرح میکنن��د را ضد انق�لاب خواند .این
مردم وفادار هستند و دلبسته به میهنشان.
انقالبی بودن باید مهمترین اولویت
انتخاب شهردار تهران باشد

عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون انقالب
اسالمی گفت :داشتن رویکرد و نگاه انقالبی
یکی از مبانی بسیار مهم برای تصمیمگیری
در گام دوم انقالب است و منتخبان شورای
ش��هر در انتخاب ش��هرداری آت��ی پایتخت
باید به این مس��ئله توجه ویژهای شود .علی
باباییکارنام��ی عضو کمیس��یون اجتماعی
مجلس در ش��ورای اس�لامی در گفتوگو
ب��ا فارس ،گفت :یک��ی از بحثهای مهمی
ک��ه پی��ش از انتخابات ریاس��ت جمهوری،
انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی و برای
انتخاب ش��هردار مطرح شده ،بحث انقالبی
بودن اس��ت .یعنی ترکیب مدیریتی کش��ور
چ��ه در حوزه تصمیمگی��ری و چه در حوزه
اج��را و سیاس��تگذاری به س��مت نگرش
انقالبی حرکت داده ش��ود .بنابراین اگر این
معیار مهم و تاثیرگذار زیر س��وال برود اصل
کار زیر س��وال رفته است .نماینده ساری در
مجلس با اش��اره به اهمی��ت انقالبی بودن
ش��هردار آینده تهران ادامه داد :بدون شک
دیگر ش��اخصها نیز برای انتخاب شهردار
مهم است ،اما داشتن رویکرد و نگاه انقالبی
یکی از مبنای بسیار مهم برای تصمیمگیری
اس��ت و باید ب��ه این مس��ئله توجه ویژهای
ش��ود .بابای��ی کارنام��ی انقالبی ب��ودن را
یکی از اصلترین ش��اخصها برای انتخاب
ش��هردار تهران دانست و در این باره گفت:
انقالبی بودن بای��د مهمترین اولویت برای
انتخاب ش��هردار آینده تهران باش��د و نمی
توان این مه��م را نادیده گرفت .وی افزود:
مدیر بودن ،توانایی باال ،تجربه کاری زیاد از
جمله مسائلی اس��ت که بسیاری از افراد در
کش��ور آنها را دارا هس��تند به هرحال ما در
 30تا  40س��ال گذشته افراد توانمند باالیی
را در کش��ور شاهد بودیم اما نگاه انقالبی و
تفکر در راستای نگرش انقالبی یک ویژگی
خاص بوده و برای ما یکی از اولویتدارترین
شاخصهایی است که برای کشور و انتخاب
شهردار در نظر گرفته میشود.

روحانی نتوانست چک برگشتی «برجام» را نقد کند

نماین��ده م��ردم اراک در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها بس��یار موثر است اما روحانی
از این جهت ناراحت است که نتوانسته چک
برجام را در آخرین فرصت کاری دولتش نقد
کند.محمدحسن آصفری در گفتگو با مهر،
در واکن��ش به اظهارات اخیر رئیسجمهور
مبنی بر اینکه تصویب طرح اقدام راهبردی
ب��رای لغو تحریمه��ا و صیان��ت از حقوق

مل��ت ایران در مجلس فرص��ت به نتیجه
رس��اندن برجام را از دول��ت گرفت ،اظهار
داشت :مردم به این گفتمان رئیسجمهور
عادت کردند و وی همواره س��عی دارد که
اش��تباهات و تخلفات خود و دولتش را به
گردن دیگران بیندازد.وی متذکر شد :برای
مثال ،زمانی که با کمبود آب و قطعی برق
مواجه میش��ویم ،رئیسجمه��ور به جای
عذرخواه��ی و رف��ع مش��کالت ،میگوید

مصرف مردم زیاد اس��ت که این مس��ئله
تنه��ا دلیل قطعی آب و ب��رق و کمبود آن
نیس��ت و ناکارآمدی مسئوالن اجرایی هم
نق��ش زی��ادی در این زمین��ه دارد.نماینده
مردم اراک در مجلس ش��ورای اسالمی با
اش��اره به اینکه در عرصه سیاست خارجی
هم وضعیت همین است و روحانی مشکل
عدم رف��ع تحریمها را به گ��ردن دیگران
میاندازد ،تصریح کرد :دولت روحانی تمام

فرصت هشت ساله خود را صرف مذاکره با
غربیها کرد و به نتیجه نرسید.شش سال از
انعقاد برجام گذشت و چک برگشتی برجام
نقد نشد .سوال ما از رئیسجمهور و افرادی
که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیان��ت از حقوق ملت ایران را مانع رفع
تحریمها میدانند ،این است که چرا برجام،
پیش از تصویب این قانون به نتیجه نرسید
و تحریمها لغو نش��د؟وی با بیان اینکه این

پیروزی میدانی جدید ارتش یمن در
جبهه البیضاء

ادع��ای روحانی کام ً
ال غیرواقعی اس��ت و
صحت ن��دارد ،اظهار داش��ت :اگر مصوبه
مجلس درب��اره اقدام راهب��ردی برای لغو
تحریمه��ا و صیانت از حق��وق ملت ایران
نبود ،مطمئن ًا مذاکرات از سرگرفته نمیشد.

هژمونی آمریکا در مسیر زوال؛

عراق دومین شکست را پس از افغانستان به آمریکا تحمیل میکند

گروه سیاس�ی :تجربه  ۲۰س��ال حضور نظامی آمریکا در
منطقه نشان داده است که راهبرد نظامی واشنگتن نه برای
میزبان ثبات و امنیت به ارمغان خواهد آورد نه برای اشغالگر
افتخار و پیروزی .نگاهی به تاریخ  ۲۰سال گذشته اشغال
افغانس��تان به دست نیروهای نظامی آمریکا و کشورهای
همپیمانش که درنهایت گس��ترش جن��گ و خونریزی را
به افغانس��تان هدیه داد و خفت و خواری فرار از معرکه را
به س��ربازان خارجی بهاندازه کافی دهشتناک است که به
رئیسجمهور جدید آمریکا بفهماند که ادامه سیاست اشغال
در عراق و سوریه هم بالیی بهغیراز بالی اشغال افغانستان
در بر نخواهد داشت .در کمتر از  ۶ماه ریاست جمهوری ،جو
بایدن مدلی از سیاست امنیت ملی را تدوین کرده است که
به نظر میرسد وی در شرایطی بسیار مشکوک بهشدت به
سمت استفاده فعال از نیروی نظامی برای نیل به اهداف و
اغراض سیاسی در کشورهای غیرهمسو درحرکت است.
بایدن بهگونهای عمل میکند گویی که جنگ حالل همه

مشکالت است

بایدن دقیق ًا پا جای پای جورج دبلیو بوش ریاستجمهور
سابق آمریکا گذاشته است که عملیات نظامی را جایگزین
ه��ر نوع تعامل دیپلماتیک برای رف��ع عدم تفاهم یا حل
مش��کل میکرد .هیچ کارش��ناس مطلع و انساندوست
روابط بینالملل یا امنیتی نیست که بخواهد اقدام نسنجیده
بای��دن در خروج عجوالنه از افغانس��تان را اقدام یک فرد
مخالف جنگ دانس��ته و دست به تشویق و تمجید از وی
بزند .ماجرایی که در افغانستان اتفاق افتاد یادآور برخاستن
بالگردهای آمریکایی از بام س��فارتخانه ایاالتمتحده در
س��ایگون در ویتنام در سال  ۱۹۷۵بود که شکستی فجیع
برای کاخ س��فید بود .آمریکا ادع��ا میکند که گروههای
ش��بهنظامی عراقی با ایران ارتباط دارند که البته یک امر
بس��یاری عادی اس��ت زیرا ایران و عراق همکاری منظم
و نزدی��ک در مقابله علیه داعش داش��تهاند .بایدن برای
دومین بار پس از به قدرت رس��یدن در کاخ سفید دستور
حمله به دو هدف در ش��رق س��وریه در نزدیکی مرزهای
ع��راق را داد و ب��رای اولین بار نیز به ی��ک مقر در داخل
عراق حمله کرد .بر اس��اس گزارش منابع محلی ،احتما ًال
ح��دود هفت عراقی در این حمله کش��ته ش��دند .آمریکا
ادعا کرده بود که ش��بهنظامیان کتائب حزباهلل و کتائب
سیدالش��هدا گروههای مقاومت عراقی احتما ًال در این دو
محل تسلیحات و مهمات انبار کرده بودند .از سوی دیگر
آمریکا ادعا میکند که این دو گروه ش��بهنظامی عراقی با
ایران ارتباط دارند .البته این یک امر بسیاری عادی است
زیرا ایران و عراق همکاری منظم و نزدیک در مقابله علیه
داعش داش��تهاند .نکته مهم اینجاست که پنتاگون بدون
ارائه مدارک و شواهد محکمهپسند ادعا میکند که این دو
گروه پشت حمالت اخیر به پایگاههای نظامیان آمریکا در

شرق سوریه بودهاند .بهانه این حمالت به دو مقر گروههای
ش��بهنظامی عراقی مانند بهانه حمالت هوایی آمریکا در
فوریه س��ال جاری بود .جان کربی سخنگوی پنتاگون در
ماه فوریه  ۲۰۲۱ادعا کرد ایاالتمتحده آمریکا دس��ت به
حمالت هوایی دقیق دفاعی علیه تأسیسات مورداستفاده
گروههای شبهنظامی موردحمایت ایران در منطقه مرزی
عراق و سوریه زد.مقامات نظامی و سیاسی آمریکا تالش
کردند با اس��تفاده از جنجال رسانهای به اینگونه حمالت
ماهیت دفاعی بدهند یعنی اینکه بر اساس حدس و گمان
که ممکن اس��ت از مقرهای این گروههای شبهنظامی به
نیروهای آمریکایی حمله ش��ود تصمیم بگیرند و دستور
حمله صادر کنند .برای کس��انی که ش��یفته س��خنگوی
پنتاگون هستند ،عبارت حمالت هوایی با دقت دفاعی باید
در مجموعه عباراتی در نظر گرفته ش��ود که معنی ندارند.
مقام��ات نظامی آمریکایی غالب ًا ب��ه اینگونه حمالت به
پایگاههای خود را مقابلهبهمثل و تالفی جویانه میدانستند
اما این بار در ابتدا گفتند که این حمالت آزمایش��ی بودند.
بر اس��اس گزارشها فردی پهپادهای بمبگذاریشده را
هدایت میکرده تا به اماکن استقرار آمریکاییها در عراق
ازجمله مراکز دیپلماتیک ،نظامی و جاسوسی حمله کند.
در گزارش اولیه رسانهها افرادی که مقصر معرفی شدهاند
یعنی نیروهای مرتبط به همان دو گروه ش��بهنظامی که
بهتازگی موردحمله آمریکا قرار گرفتند متهم نام نگرفتهاند
بلکه مظنون نامگرفتهاند .ازنظر رسمی مظنون یعنی فردی
که شواهد کافی برای مسئول شناختن و متهم کردن وی
در دس��ت نیست .از این گذشته ،حمل تعدادی هواپیمای
بدون سرنش��ین پش��ت یک وانت ،مخفی کردن آنها و

حرکت بهس��وی هدف و سپس رها کردن آنها بهسوی
یک هدف ثابت ،نس��بت ًا آس��ان اس��ت و نیاز به یک کار
گروهی تخصصی زیر نظر یک کش��ور دیگر ندارد .حمله
با پهپاد به یک هدف خارجی حتم ًا نباید ایدئولوژیک باشد
شاید فرد مهاجم به دنبال انتقامجویی شخصی است یا از
بیحجابی زنان آمریکایی در منطقه ناراحت است .پس از
ترور سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران در فرودگاه بغداد در ژانویه  ،۲۰۲۰پارلمان عراق
خواستار خروج همه نیروهای آمریکایی شده بود ،اما دولت
دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا این درخواست را
نادی��ده گرفت و ادعا کرد که نظامیان ایاالتمتحده برای
کمک به عراقیه��ا در جنگ با داعش و دیگر گروههای
تروریستی در عراق هستند.
دکتری�ن «حمله هوایی دقیق دفاعی» یعنی گس�ترش

مرزهای آمریکا به همه جای دنیا

در حال حاضر ایاالتمتحده  ۲هزار و  ۵۰۰سرباز در عراق
دارد که به گفته مقامات نظامی آمریکایی همتایان محلی
خود را مش��اوره و آموزش میدهند .در همین حال ،جنگ
با تروریس��تها و آموزش نیروهای دوس��ت تقریب ًا همان
بهانهای اس��ت که برای توجیه ماندن در کشور همسایه
سوریه استفاده میش��ود .ایاالتمتحده تقریب ًا  ۵۰۰سرباز
خود را در میدانهای نفتی ش��رق سوریه مستقر کرده تا
در عملیات اس��تخراج نفت و انتقال آن به اس��رائیل فعال
باش��ند .درواقع آمریکا در حال سرقت منابع نفتی سوریه
است .ایاالتمتحده خودش بهصورت نزدیک با گروههای
تروریس��تی همکاری دارد و با آموزش و حمایت از همین
تروریس��تها در تالش ب��رای س��رنگونی دولت قانونی

سوریه در دمشق است .اینجا مشخص میشود که آمریکا
کام ً
ال معتقد به اس��تاندارد دوگانه است .یک گروه مسلح
غیرهمسو را تروریستی مینامد و یک گروه مسلح همسو
را حمایت میکند .درواقع دولت ایاالتمتحده کمی شبیه
اس��رائیل عمل میکند زیرا اس��رائیل بهطور واضح در هر
عملیاتی علیه سوریه و ایران بهطور مستقیم و علیه عراق
بهصورت نیابتی دخیل اس��ت .تقریب�� ًا انتظار میرفت که
نفتالی بنت نخستوزیر جدید اسرائیل با تقلید از پنتاگون
بگوید :ایاالتمتحده حق دف��اع از خود را دارد .البته یک
س��ؤال مطرح اس��ت که دفاع از خود در برابر چه چیزی؟
اس��رائیل حداقل میتواند وانم��ود کند که نوعی تهدید از
طرف غزه وجود دارد زیرا این دو مرز مش��ترک دارند ،اما
ایاالتمتحده چه مرزی در این منطقه دارد؟ اص ً
ال چرا در
سوریه و عراق سرباز دارد؟ یک روزنامهنگار نئوکان که از
راهاندازی جنگ صلیبی جهانی برای گسترش دموکراسی
حمایت میکند گفته است که یک امپراتوری برای نشان
دادن حس��ن نیت نیازی ندارد بگوید متأسفم اما این بدان
معنا نیس��ت که اعمال خش��ونتآمیزش در منطقه بدون
پاس��خ بمانند .سخنگوی پنتاگون پس از حمله آمریکا به
دو مقر در ش��رق سوریه و غرب عراق باافتخار تأکید کرد
که این اقدام باید به ایران پیامی ارسال کند که نمیتواند
پشت نیروهای نیابتی خود برای حمله به ایاالتمتحده و
شرکای عراقی ما پنهان شود .به نظر میرسد پنتاگون از
این واقعیت غافل اس��ت که این افراد مسلح عراقی بودند
و تح��ت فرمانده��ی دولت بغداد بودند ن��ه تهران .تصور
پنتاگون در مورد کاهش س��طح درگیری نیز نادرست بود
زیرا از زمان آغاز حمالت هوایی دقیق دفاعی بایدن ،تعداد
زیادی حمالت جدید هواپیماهای بدون سرنشین ،موشک
و خمپاره علیه اه��داف آمریکایی در عراق صورت گرفته
اس��ت .الزم به یادآوری است که جنگندههای آمریکایی
بامداد هفتم تیرماه سهنقطه استقرار نیروهای حشد الشعبی
در منطقه القائم واقع در داخل مرزهای عراق را هدف قرار
دادند .به دنبال این تجاوز چهار نیروی عراقی به شهادت
رس��یدند که تحت فرماندهی س��تاد عملیات مشترک در
حال انجاموظیفه جهت پیش��گیری از نفوذ عناصر داعش
از سوریه به عراق بسر میبردند .برخالف ادعاهای آمریکا
نقاط هدف قرارگرفته دربردارنده هیچگونه انبار تسلیحاتی
و یا موارد مش��ابه آن نبودهاند .به دنبال این حمله ،حش��د
الش��عبی با صدور بیانیهای حق مقابلهبهمثل را برای خود
محفوظ دانست .سرتیپ یحیی رسول سخنگوی مصطفی
الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نخستوزیر
این کش��ور هم در بیانیهای حمله آمریکا را نقض آش��کار
حاکمیت عراق دانس��ت .حمله آمریکا به الحشدالشعبی با
موج گس��ترده محکومیت از سوی احزاب ،شخصیتها و
گروههای عراقی روبرو شد.

جابجایی رکوردهای پهپادی ایران با «غزه»؛

«غزه» آخرین دس��تاورد سپاه پاسداران در
حوزه پرندههای بدون سرنش��ین است که
ویژگیهای متعدد آن از جمله بُرد ،س��قف
ارتفاع پروازی و توان حمل تس��لیحات آن
را از نمونهه��ای قبلی متمایز و رکوردهای
کش��ورمان در این حوزه را هم جابجا کرده
اس��ت« .پهپادهای ایران ،برت��ری هوایی
کامل آمریکا را گرفته اس��ت» در مواجهه
با این جمله ،ش��اید تصور کنی��د که آن را
یکی از فرماندهان نیروهای مس��لح ایران
گفته باشد؛ اما در حقیقت این اعتراف کنث
فرانک مککنزی سرکرده تروریستهای
س��نتکام (س��تاد فرماندهی مرکزی ارتش
آمریکا) اس��ت که در گزارش مکتوب خود
به کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان
آمریکا آن را گفته و تأکید کرده« :استفاده
گس��ترده ای��ران از پهپاده��ا در اندازههای
کوچ��ک و متوس��ط بهمنظور شناس��ایی و
حمله ،باعث ش��ده که ما ب��رای اولین بار
از زم��ان جنگ کره ،ب��دون برتری هوایی
کام��ل عملیات کنیم» .البت��ه این اولینبار
نیست که غربیها به قدرت پهپادی ایران
اعتراف میکنند؛ تاکنون هم نظامیان و هم
فرماندهان نظامی کش��ورهای غربی و به
ویژه صهیونیس��تها توان پهپ��ادی ایران
را یک��ی از برگه��ای برنده اصل��ی ایران
در کن��ار توان موش��کی در نب��رد احتمالی
عن��وان کردهاند .توس��عه زیرس��اختها و
بهرهگی��ری از فناوریه��ای روز دنی��ا که
در قال��ب ش��رکتهای دانشبنیان احصاء
ش��ده ،موجب افزایش کم��ی و کیفی توان
پهپادی کشورمان طی سالهای گذشته در

آخرین فناوری پهپادی سپاه چه ویژگیهایی دارد؟

وزارت دفاع ،ارتش و سپاه بوده به طوریکه
تا به امروز عالوه بر مش��اهده قابلیتهای
جدی��د در عرص��ه پهپاد ،ش��اهد برگزاری
رزمایشهای بزرگ پهپادی توس��ط ارتش
و سپاه نیز بودهایم .در ماههای اخیر نیروی
هوافضای سپاه از جدیدترین دستاورد خود
در حوزه پهپادی تحت عنوان پهپاد «غزه»
رونمایی کرد که با بررسی ابعاد و مشخصات
این پهپاد ،میتوان آن را جهشی بزرگ در
حوزه توان پهپادی کش��ور برشمرد که در
این گزارش به بررسی ویژگیهای «غزه»
جدیدترین دس��تاورد پهپادی سپاه خواهیم
پرداخت .صبح��ت از پهپادی پهنپیکر که
توسط س��پاه در حال ساخت است مدتها
پی��ش از رونمایی از پهپ��اد غزه مطرح بود
که بیانگر س��اخت یک پهپ��اد پهنپیکر با
موتور توربوپراپ توس��ط نی��روی هوافضا
با نام «ش��اهد »۱۴۹-بود؛ شاهد نام کلی
پهپادهای نیروی هوافضای س��پاه اس��ت
که توس��ط این نی��رو در مدلهای مختلف
طراحی و تولید ش��ده و معروفترین عضو
خانواده ش��اهد ،پهپاد ش��اهد ۱۲۹-اس��ت
که افتخ��ارات آن در جبه��ه مقاومت و به
ویژه هدف قراردادن سران تروریستهای
تکفیری آوازهای جهانی دارد .حاال اما شاهد
 ،149ب��رادر بزرگتر پهپاد پرافتخار ش��اهد
 129به پاس پایداری و مقاومت مردم غزه
در جنگ اخیرش��ان با رژیم صهیونیس��تی،
«غزه» نامگذاری ش��ده اس��ت که اقدامی
شایس��ته و درخور تحسین اس��ت؛ اما این
پهپاد چ��ه ویژگیهایی دارد؟ مش��خصات
کل��ی پهپاد غزه ش��امل  21متر طول بال،

 35س��اعت مداومت پرواز ،س��قف پروازی
 35هزار پا (معادل  10.5کیلومتر) ،بیش��ینه
س��رعت پروازی  350کیلومتر بر ساعت و
توان حمل محموله تا  500کیلوگرم اس��ت
که جه��ش قابل توجه��ی در ویژگیهای
پروازی نس��بت به پهپاد ش��اهد  129دارد؛
اما این مشخصات چه قابلیتهایی را برای
پهپ��اد غزه ب��ه ارمغان م��یآورد؟ در پهپاد
غزه برای نخس��تین بار بج��ای موتورهای
پیس��تونی و دورانی معمول در پهپادهای،
از موتور توربوپراپ اس��تفاده ش��ده است؛
اس��تفاده از ای��ن نوع موتور ب��ه دلیل آنکه
دارای توربی��ن گاز هس��تند ،میتوانن��د در
ارتفاعات باالتر راندمان بیش��تری داش��ته
باشند؛ همچنین س��رعت بیشتری را برای
پرن��ده فراهم کنند که همین ویژگی باعث
افزایش س��قف پروازی و س��رعت بیش��تر
پهپاد غزه به نس��بت دیگر پهپادها ش��ود.
ویژگی دیگر پهپاد غ��زه ،مداومت پروازی
باالی آن اس��ت که مداومت پروازی آن با
 35ساعت 11 ،ساعت بیشتر از شاهد 129
اس��ت که همین ویژگی میتواند عالوه بر
افزایش س��اعات عملیات مراقبت و نظارت
هوایی ،به افزایش برد آن نیز منجر ش��ود.
غ��زه در مش��خصات ظاه��ری نی��ز ابعاد
بزرگتری نس��بت به ش��اهد  129دارد که
بارزتری��ن مش��خصه آن افزایش طول بال
آن اس��ت و همین باله��ای بزرگ غزه را
قادر به حمل تعداد بیشتری بمب کرده که
ب��ه گفته فرمانده نیروی هوافضای س��پاه،
این پهپاد میتواند  13بمب را حمل کند؛ از
س��وی دیگر یک فناوری جدید برای حمل

بمب در این پهپاد در نظر گرفته ش��ده که
مکانیزم آن در نوع خ��ود جالب و ابتکاری
است .غزه در حقیقت بر روی بالهای خود
نقاط س��خت برای نصب بمب دارد ،اما در
می��ان بدنه آن نیز ی��ک محفظه به منظور
حمل انواع محموله جنگ الکترونیک ،رادار
و  ...در نظر گرفته شده که در این محفظه
میتواند یک خشاب بمب چرخان قرار گیرد
که قادر به حمل  5بمب است .این خشاب
در رونمایی از پهپاد غزه به نمایش درآمده
بود .همچنین همانگونه که اشاره شد ،غزه
یک محفظه حمل محموله در قسمت میانی
بدنه خود دارد که از آن میتوان برای حمل
محمولههای جنگ الکترونیک استفاده کرد؛
اما محتملترین گزینهای که میتوان برای
آن در نظر گرفت تا غزه عالوه بر مأموریت
رزمی بتواند در زمینه شناس��ایی هم نقش
پررنگت��ری را ایفا کند ،قابلیت حمل رادار
تصویربرداری  SARاست که پیش از این
توسط نیروی هوافضای سپاه تولید شده و
به نمایش درآمده است .رادارهای  SARیا
راداره��ای دهانه مصنوعی (Synthetic
 )Aperture Radarنوع��ی از رادارها
هس��تند که عمل نقش��ه برداری از سطح
زمی��ن را ب��ه اس��تفاده از تابان��دن ام��واج
رادیویی با سرعت و فرکانس باال به سطح
مورد نظر انجام میدهن��د .بدین ترتیب با
دریافت امواج منعکس شده از سطح تحت
نقش��ه بردار ،تصوی��ری دو بعدی از محیط
توس��ط کامپیوتر رادار تشکیل میشود که
در حقیقت همان نقشه تهیه شده به وسیله
تکنولوژی رادارهای  SARاس��ت .ویژگی

دیگ��ر پهپاد غزه ،اس��تفاده از جدیدترین و
پیشرفتهترین س��امانه الکترواپتیکی است
که تا کن��ون در تجهیزات دفاعی کش��ور
دیده ش��ده اس��ت و به نظر میرس��د این
س��امانه ،قابلیت تصویرب��رداری و مخابره
تصاویر در طیفهای مختل��ف را دارد .اما
مهمتری��ن خصوصیتی ک��ه در پهپاد غزه
دیده میشود ،برد آن است .به طور رسمی
اعالم ش��ده است که این پهپاد برد  2هزار
کیلومتری دارد ،اما با یک محاسبه میتوان
دریافت که بُرد پروازی این پهپاد بیش��تر از
آنچه باش��د که به طور رسمی اعالم شده
است .غزه با مداومت پروازی  35ساعت و
بیشینه س��رعت  350کیلومتر بر ساعت در
یک پرواز ی��ک طرفه میتواند بیش از 12
ه��زار کیلومتر را پیمایش کند که اگر آن را
برای اجرای یک عملیات رفت و برگش��تی
در نظر بگیریم ،میتوان به صورت اس��می
ب��رد  6هزار کیلومتر را در نظر گرفت .البته
چندی پیش هم فرمانده کل س��پاه در یک
سخنرانی اعالم کرد که «ما پرندههای پهن
پیکر بدون سرنش��ین داریم که هفت هزار
کیلومت��ر پرواز میکنن��د و در هر نقطهای
ف��رود میآیند» .ب��ا اینح��ال از آن جا که
عوامل و فاکتورهای متعددی از جمله وزن
پرن��ده ،ارتفاع پروازی ،ارتباط میان پرنده و
ایستگاه زمینی و  ...در بحث برد پهپاد مؤثر
هس��تند ،میتوان نتیجه گرفت که بُرد این
پهپاد در همان حدودی اس��ت که فرمانده
کل سپاه اعالم کرده یعنی  ۷هزار کیلومتر
که جهش بسیار بزرگی در حوزه پهپادهای
رزمی ایران محسوب میشود.

ارت��ش و کمیتههای مردم��ی یمن در ادامه
پیروزیه��ای خود در جبهه البیضاء در مرکز
یمن موفق شدند بخشهای وسیعی از یک
ش��هر دیگر را ب��ه کنترل خ��ود درآورند .به
گزارش ف��ارس ،ارتش و کمیتههای مردمی
یم��ن در جدیدترین پیروزی میدانی خود در
جبهه «البیضاء» در مرکز یمن موفق شدند
بر بخشهای وسیعی از شهر «ناطع» مسلط
ش��وند .بر اس��اس گزارش «روس��یا الیوم»،
ارتش یمن پس از کنترل بخشهای وسیعی
از ناطع به منطقه «بیحان» متعلق به استان
«ش��بوه» در جنوب یمن نزدیک ش��دند .از
سوی دیگر« ،حس��ین العزی» معاون وزیر
خارجه دولت نجات ملی یمن ضمن اشاره به
پیشروی سریع نیروهای یمنی در شهرهای
«نعم��ان» و البیضاء از ب��ه غنیمت گرفتن
س�لاح و امول بس��یار طی نبرده��ا در این
جبهه طی ساعات گذشته خبر داد .بر اساس
گزارش «الخبر الیمنی» ،العزی به تمس��خر
از «مزدوران» خواست که از ائتالف متجاوز
درخواست س�لاح و پول بیشتری کنند زیرا
باعث خوشحالی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن میش��ود .حسین العزی افزود ،جزئیات
مربوط به این غنایم هنگفت جنگی متعاقبا
اعالم خواهد ش��د .در همین ارتباط «مهدی
المش��اط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن
پیروزیه��ای ارت��ش یم��ن در جبهههای
مختلف را تبریک گفت.
بایدن حالت اضطراری ملی در قبال
لبنان را تمدید کرد

رئیس جمهور آمری��کا طی بیانیهای خطاب
به کنگره این کش��ور ،حالت اضطراری ملی
در قبال لبن��ان را به بهانه ادامه فعالیتهای
تهدید کننده برای امنیت ملی آمریکا تمدید
ک��رد .به گزارش فارس« ،جو بایدن» رئیس
جمهور آمریکا ش��امگاه سهش��نبه (به وقت
تهران) طی بیانی��های خطاب به کنگره این
کشور ،حالت اضطراری ملی در قبال لبنان را
به بهانه ادامه فعالیتهای تهدید کننده برای
امنیت ملی آمریکا تمدید کرد .در این بیانیه
آمده است ،دس��تور اجرایی حالت اضطراری
ملی درباره لبنان که از اول آگوس��ت س��ال
 2007آغاز ش��ده ،پس از تاریخ  1آگوس��ت
 2021نیز ادامه خواهد یافت .در بیانیه بایدن
که توس��ط کاخ سفید منتشر شده ،ادعا شده
اس��ت« :ادامه فعالیتهای بخصوص نظیر
ادامه انتقال س�لاح ایران ب��ه حزباهلل که
شامل سامانههای تسلیحاتی پیچیده فزاینده
بوده در راستای تضعیف حق حاکمیت لبنان
اس��ت و در ب��ی ثباتی اقتصادی و سیاس��ی
منطقه نقش داشته و تهدید فوقالعاده و غیر
معمولی برای امنیت ملی و سیاست خارجی
آمری��کا به ش��مار میآید» .بای��دن در ادامه
نوشت« :به همین دلیل ،من تصمیم گرفتم
که ادامه شرایط اضطراری ملی درباره لبنان
ضروری است».
تلفات سیل در آلمان و بلژیک ۲۰۲
نفر شد

ش��بکه «یورونیوز» درباره وضعیت آلمان و
بلژیک بعد از س��یل ویرانگ��ر و مرگبار اخیر
گزارش داد ،ش��مار تلفات در این دو کش��ور
غرب اروپ��ا به  ۲۰۲نفر افزای��ش یافت .به
گزارش فارس ،تازهترین خبرها درباره سیل
در اروپا از ادامه افزایش تلفات و اقدام دولت
آلمان در تصویب بسته کمکی  ۴۰۰میلیون
یورویی حکایت دارد .یورونیوز روز چهارشنبه
(امروز) گزارش��ی درباره ش��دیدترین س��یل
بی��ش از  ۲۰۰س��ال اخیر در آلمان منتش��ر
کرد؛ س��یلی که در نتیجه بارش شدید باران
ب��ه وقوع پیوس��ت و در بلژیک و مناطقی از
فرانس��ه هم تلفات و خرابیه��ای زیادی بر
جا گذاشته اس��ت .اولین خبرها درباره وقوع
س��یل در مناطق غربی آلمان روز پنجشنبه
( ۲۴تیرماه) مخابره ش��د و با گذشت  ۶روز،
تلفات انس��انی سیل همچنان رو به افزایش
اس��ت .طبق گزارش یورونیوز ،حداقل ۱۷۱
نف��ر در آلمان و  ۳۱ش��خص هم در بلژیک
در نتیجه س��یل جانش��ان را از دست دادند
و مجموع قربانیان س��یل در این دو کش��ور
اروپایی  ۲۰۲کش��ته شده است .دولت آلمان
امروز یک بسته کمک فوری مالی به ارزش
 ۴۰۰میلیون یورو برای سیلزدگان تصویب
کرد .آنگال مرکل صدراعظم آلمان پیشتر از
تالش دولت ائتالفی این کش��ور برای ارائه
بس��ته کمکه��ای مالی به قربانیان س��یل
خبر داده بود« .اوالف ش��ولتز» وزیر دارایی
آلمان اعالم کرد ،نیمی از اعتبار این بس��ته
توس��ط دولت فدرال و نیم دیگر آن توس��ط
دولتهای محلی و ایالتی تامین شده است.
تصویب بس��ته کم��ک مالی ب��رای کمک
به س��یل زدگان آلمانی در ش��رایطی انجام
ش��ده که طی روزهای اخیر از دولت فدرال
آلم��ان بهدلیل ندادن هش��دار درباره فاجعه
قریبالوقوع ب��ه مردم در مناط��ق پرخطر،
انتقاد شده است.

