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رایزنی معاون وزیر خارجه کرهجنوبی و معاون سیاسی وزارت خارجه ایران
معاون وزیر خارجه کرهجنوبی از رایزنی با علی باقری ،معاون وزیر خارجه ایران
درباره روابط دو جانبه و برجام خبر داد.
کیم کان چوی ،معاون وزیر خارجه کرهجنوبی از رایزنی با علی باقریکنی ،معاون
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران خبر داد.

داخلی /خارجی

چــوی در حساب توییتری خــود در ا یــن زمینه نوشت ،من و آ قــای باقر یکنی
گفتوگوهای صادقانهای در بــاره اهمیت روا بــط تهران و سئول داشتیم و بر
تالشهای مشترک برای حفظ این روابط تاریخی تاکید کردیم.
معاون رئیسجمهور کر هجنوبی همچنین گفت کر هجنوبی برای آغاز دوباره

مذاکرات درباره احیای توافق هستهای تالش خواهد کرد.
روابط ایران و کرهجنوبی طی سالهای گذشته بر سر عدم آزادسازی پولهای
بلوکه شده ایران در بانکهای کرهای و همراهی سئول با تحریمهای آمریکا علیه
ملت ایران دستخوش نوسانات فراوانی بوده است.

یادداشت

مسائل کلیدی و
حلنشده برجام
ق ـ ـ ــرار اسـ ـ ــت آ قـ ــای
انــر یــکــو م ــورا ،مــع ــاون
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوول
سـ ـ ـی ـ ــاسـ ـ ـتخ ـ ــارج ـ ــی
اتـحــادیـهاروپــا بــه ایــران
ابوالفضل عمویی
سـ ـف ــر و ب ـ ــا مــق ــام ــات
عضو کمیسیون
ک ــش ــورم ــان گ ـف ـتوگــو
امنیتملی و
کـ ـ ـن ـ ــد .مـ ــوضـ ــوعـ ــاتـ ــی
سیاستخارجی
مختلفی در بـ ــاره محور
این مذاکرات شامل بحث و گفتوگو پیرامون
مذاکرات اتمی ،تحوالت مرتبط با افغانستان و
همچنین روابط فیمابین ایران و اتحادیه اروپا
عنوانشده است .واقعیت این است که روابط
ایـ ــران و ات ـحــادی ـهاروپــا تـحـتتــاثـیــر مــذاکــرات
هستهای قرارگرفته و ما در دوره گذشته شاهد
بیعملی طــرف اروپــایــی در همکاری بــا ایــران
بودیم هرچند که آنها براساس تعهدات برجامی
وعده داده بودند به انتقاع اقتصادی ایران و
لغو موثر تحریمها به جمهوری اسالمی کمک
کنند اما در عمل هیچ اتفاقی در این زمینه ر خ
نداد و آنها با اینکه 11تعهد را بعد از خروج آمریکا
از توافق برجام متقبل شدند اما اقدام عملی
برای تعهداتشان صورت ندادند .اتحادیه اروپا
در همین چارچوب در دوره اخیر بانی مذاکرات
ای ــران بــا  4+1بــوده و آ قــای مــورا مــســوول تیم
اروپایی را برای گفتوگو با ایران به عهده داشته
است .از سمت دیگر نماینده اتحادیهاروپا در
مــرا ســم تحلیف آ ق ــای رئیسی حــضــور داشته
است؛ بنابراین این سفر گام جدیدی است و
بهنظر مـیرســد کــه طــرف اروپــایــی بــا تــوجــه به
تمایلی که طرف آمریکایی هم دارد خیلی اصرار
و تمایل دارد که در این سفر وضعیت آغاز دور
بعدی مذاکرات وین روشن شود و بتواند برای
آن زمانبندی تعیین کند اما مساله اصلی این
است که مذاکرات دور گذشته در حال مرور و
مطالعه در ار کــان مختلف جمهوری اسالمی
ا ی ــران ا ســت و نـظــرات مختلفی پیرامون این
موضوع در حال بررسی است .این بررسیها هم
جــدی و واقعی اســت و نه مقطعی .در همین
زمینه کمیته تطبیقی بــا حــضــور نمایندگان
مـجـلــس و نـمــایـنــدگــان دول ــت ب ــرای ارز یــابــی
مــذا کــرات و یــن تشکیل شــد .گذشته از این
موضوع موردنظر در مراکز فراقوهای هم در حال
پیگیری است .چارچوب مذاکرات کامال روشن
است؛ ایران تمایل جدی دارد که مذاکرات را از
سر بگیرد اما پس از ارزیابی دقیق .همینطور
جمهوری اسالمی طرف مذاکرهکننده را معرفی
کــرده که وزارتخــارجــه و معاونت سیاسی آن
است .بهنظر میرسد که فرمت مذاکرات ایران
و  4+1ادامه خواهد داشت اما در مورد مذاکرات
همچنان بررسیها ادامــه دارد؛ البته فراتر از
موضوع ارزیابی مذاکرات در داخل ایران یکی از
نکات کلیدی این است که طرف غربی هم باید
م ــروری بــر مــواضــع خــود داش ـتــه بــاشــد .رونــد
مــذاکــرات ویــن بــاوجــود مسیری کــه طـیکــرده
مسائل کلیدی و حلنشدهای را باقی گذاشته
ازجمله اینکه طر فهای غربی مایل به حفظ
بخشی از تحریمها بودند که این مساله برای
ایران قابل پذیرش نیست .درحالحاضر هم
فکر میکنم اگر آنها بخواهند تحریمها را حفظ
کنند این موضوع مانعی برای به نتیجه رسیدن
مذاکرات خواهد بود .همچنین طرف اروپایی و
آمریکایی تمایل داشتند مذاکرات فعلی را به
ادامه مذاکرات در مسائل منطقهای و فراتر از
برجام برسانند که این مساله هم برای طرف
ایرانی قابل پذیرش نبود .همچنین غربیها
قائل به پذیرش یک زمان واقعی و جدی برای
راستیآزمایی با دقت نبودند .در صورتی که این
موضوع باید در مذاکرات آتی حتما موردتوجه
قرار بگیرد .اگر مواضع طرف غربی تغییر نکند
و حتی اگر مذاکرات از سمت ایران از سر گرفته
شود باز هم برای به نتیجه رسیدن گفتوگوها
با موانع جدی روبهرو هستیم.
فرصت جاری هر چند فرصتی است که با مرور
محتوای مــذاکــرات داخــل ایــران شکل گرفته
اما یک مجال مناسب برای طرف اروپایی هم
هست تا مواضع خود را مــرور کند .طرفهای
اروپایی و آمریکایی نتوانستند در مذاکرات یک
تضمین موثر بدهند که دوباره آمریکاییها از
توافق خار ج نخواهند شد.
همینطور موضوع جبران خسار تهایی که
بهواسطه خــروج غیرقانونی آمریکا از برجام
متوجه ایران شد موردتوجه طرفهای اروپایی
قــرار نگرفت؛ بنابراین اگر طرف اروپایی اراده
جــدی بــرای حــل مساله دارد باید درب ــاره آنها
چارهاندیشی کند.

راداری بومی معراج ،فتح  ،2 -بشیر و قدس،
سامانههای تاکتیکی اطالعات و شناسایی،
سامانههای الکترواپتیکی و سامانههای جنگ
الکترونیک از دیگر اقدامات انجامشده در این
بخش از رزمایش است».
امیر سرتیپ رحیمزاده خاطرنشان کرد« :مراکز
کنترل و فرماندهی در این رزمایش با استفاده از
سامانههای راداری اکتیو و پسیو با بهرهگیری از
پایش سیگنالی و الکترواپتیک ،عملیات پایش
منطقه رزمایش را انجام میدهند و به محض
کشف هــدف متخاصم ،با استفاده از هوش
مصنوعی و سامانههای تصمیمیار  ،سامانه
موشکی متناسب با هدف را برای مقابله وارد
مدار عملیاتی میکنند».
وی شعار این رزمایش را «اقتدار پدافند ،امنیت
آسمان» عنوان کرد و گفت« :تشکیل الیههای
امــن پدافند هوایی بــرای حفاظت از مرزهای
هوایی جمهوری اسالمی ایران و همچنین دفاع
همهجانبه از مــراکــز حساس و حیاتی کشور
ازجمله اهداف این رزمایش است ».

رادار بومی«قدس» نیروی
هوافضای سپاه برای
نخستین بار در رزمایش
تخصصی مشترک
مدافعان آسمان
والیت  ۱۴۰۰عملیاتی شد

بررسی جزئیات برگزاری رزمایش مدافعان آسمان والیت 1400
در گفتوگو با فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور

سامانههای مدرن ارتش و سپاه
در لبههای فناوری

رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان والیت  ،1400با اعالم رمز یا رسولا(...ص) از روز سهشنبه با گسترش

گروه سیاسی

و استقرار سامانههای بومی موشکی ،راداری ،اطالعات شناسایی ،جنگ الکترونیک ،سامانههای ارتباطی و شبکه دیدبانی بصری
در منطقه کویر مرکزی آغاز شد و تا روز گذشته هم ادامه داشت .در این رزمایش مشترک تخصصی ،سامانههای بومی سوم خرداد
نیروی هوافضای سپاه و 15خرداد نیروی پدافند هوایی ارتش که به دست متخصصان و دانشمندان جوان کشورمان تولید شدهاند،
در شرایط رزم واقعی این رزمایش علیه اهداف متخاصم اقدام تاکتیکی انجام داد و با موفقیت اهداف واگذاری توسط شبکه یکپارچه

پدافند هوایی کشور را سرنگون کرد.

فرمانده کل سپاه:
ما به سامانههای
بسیار مدرن
و پیشرفته در
لبههای فناوری،
فرماندهی و کنترل
ارتباطات اطالعات
جهانی دست پیدا
کردهایم و ارتش
جمهوری اسالمی
ایران و سپاه
پاسداران انقالب
اسالمی ،با توسعه
سامانههای
پدافند هوایی
و سیستمهای
بسیار مدرن
در مقابل
پیشرفتهترین
قدرتهای عالم،
دفاع خواهند کرد

در مــرحـلــه اول رزمــایــش مـشـتــرک تخصصی
پدافند هوایی ،گسترش و استقرار سامانههای
پدافندی با رویکرد جابهجایی و واکنش سریع
نـیــروهــای عملیاتی بــا رعــایــت اص ــول پدافند
غـیــرعــامــل ب ــرای فــر یــب دش ـمــن ان ـجــام شــد و
همچنین برقراری ارتباطات امن و چندالیه میان
سامانههایپدافندیبامراکز فرماندهیوکنترل
و همچنین شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور
برای اتخاذ تصمیم هنگام وقوع تهدید صورت
گرفته است.
س ــام ــانـ ـهه ــای مــوش ـکــی م ـج ـیــد و دزف ـ ــول،
ســامــانـههــای ضــد ک ــروزی هستند کــه در این
رزمایش حضور داشتند ،همچنین سامانههای
راداری قــدس و برخی سامانههای جدید در
بعد جنگ الکترونیک نیز در ا یــن رز مــا یــش
شرکت داده شــد  .سامانههایی مانند سوم
خرداد ،طبس و مرصاد هم جزو سامانههایی
هستند که روی آنها کار شده و نسخه باالی
آن سامانهها محسوب میشوند.درحقیقت از
لحاظ بهینهسازی تغییراتی صورت گرفته و به
همین مناسبت آنها نیز به این رزمایش آورده
شدند تا آن ویژگیها مورد ارزیابی قرار گیرد .به
عنوان مثال نسبت به سال گذشته تغییراتی در
ُبرد به وجود آمده یا از لحاظ فنی ،دقت ،کشف،
تعقیب و اصابت هدف تغییرات فنی صورت
گرفته که این موارد مورد ارزیابی قرار گرفت.

انهدامموشکهای کروز
توسطسامانهپدافندیارتشوسپاه

به گزارش جامجم ،در دومین روز و بامداد روز
گذشته هم در ادام ــه مرحله اصلی رزمایش
مشترک تخصصی پدافند هــوا یــی مدافعان
آسمان والیــت  1400سامانه پدافندی مجید
نیروی پدافند هوایی ارتــش و دزفــول نیروی
هوافضای سپاه با موفقیت موشکهای کروز
شلیک ش ــده بــه سـمــت منطقه رزمــایــش را
منهدم کردند .همچنین سامانههای پدافند
هــوایــی بومی جوشن و خاتم نـیــروی پدافند
هــوایــی ارت ــش ،اه ــداف متخاصم را کــه قصد
نــفــوذ بــه منطقه رزمــایــش داشتند در ارتـفــاع
پست منهدم کردند .رادار بومی قدس نیروی
هــواف ـضــای س ـپــاه هــم بــرای نخستینبار در
رزمایش تخصصی مشترک مدافعان آسمان
والیت 1400عملیاتی شد .رادار بومی برد بلند ارائه
پالسی قدس نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انـقــاب اســامــی قابلیت رصــد اهــداف در برد
بیش از 500کیلومتر و ارتفاع بیش از 90هزار پا
را دارد .قابلیت تاکتیکی و تکخودرویی بودن،
نرمافزار بومی ،توان مقابله با جنگ الکترونیک
در تکنیکهای مختلف ،سامانه تشخیص
دوستاز دشمنوقابلیتلینکباسامانههای
پدافندی ازجمله ویژگیهای سامانه راداری
قــدس ا س ــت .همچنین سامانههای صیاد
نیروی هوافضای سپاه و تالش نیروی پدافند
هوایی ارتش در محیط جنگ الکترونیک موفق

به رهگیری و انهدام اهداف متخاصم در ارتفاع
متوسط شدند.

اهمیتشبکهمحورییکپارچه
سامانههادر پدافندهوایی

امیر سرتیپ قادر رحیمزاده ،فرمانده قرارگاه
پدافند هوایی کشور در گفتوگو با جامجم
درب ــاره جزئیات ایــن رزمــایــش گفت« :در این
رزمایش در چندین بعد سامانههای جدیدی
را شرکت دادهایم و سامانههایی نیز از ارتش و
سپاه در این رزمایش حضور دارند».
فرمانده قــرارگــاه پدافند هوایی کشور گفت:
«آن ـچــه در پــدافـنــد هــوایــی مهم اس ــت ،بحث
کــارکــرد شبکه سامانههاست .بــه ایــن معنا
که شبکهپذیری سامانهها و شبکهمحوری
آنها ،باید به شکل یکپارچه در پدافند هوایی
وجود داشته باشد .لذا همه سامانههایی که
در رزمــایــش هستند ،شبکهپذیرند و تبادل
اطــاعــات بین آنها یعنی شبکه فرماندهی و
کنترل ،بهصورت هوشمند انجام شده است».
وی ویژگی وحدت فرماندهی در شبکه را بسیار
مهم دانست و گفت« :ایــن موضوع بهویژه
در پــدافـنــد هــوایــی ،از هــرگــونــه ناهماهنگی
جلوگیری میکند .بنابراین تمامی اقدامات این
رزمایش از لحظه طراحی و برنامهریزی برای اجرا،
توسط قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت
خــاتـماالنـبـیــا فــرمــانــدهــی و هــدایــت عملیاتی
میشود».
ویــژگــی مـهــم دی ـگــری کــه ام ـیــر ســرتـیــپ قــادر
رح ـ ـی ـ ـمزاده ب ــه آن اش ـ ــاره کـ ــرد ،هــماف ــزای ــی و
هماهنگی در شبکه و وحدت فرماندهی شبکه
در پدافند بود که معتقد است این امر حرف اول
را میزند و درباره جزئیات آن گفت« :به لطف خدا
در همین رزمایش ،همه این ویژگیها رعایت
شده و این موضوع از یک طرف هم قــدرت و
دقت سامانهها و هم شبکهپذیری و هماهنگی
آنها را نشان میدهد که به همافزایی و اقتدار
در کل سامانه سیستم پدافند هوایی کشور

منجر خواهد شد».
«ایــن مــوضــوع باعث تضمین امنیت الزم در
آسمان کشور هم خواهد بود؛ بنابراین وقتی
مــا مـیگــویـیــم آس ـمــان مــا ام ـنتــریــن آسـمــان
است ،ناظر بر همین موضوع است .یعنی همه
سامانهها با دقت و کاربران با آموزش الزم در
داخــل یک شبکه فرماندهی کنترل یکپارچه
که توسط قرارگاه مشترک پدافند خاتماالنبیا
فرماندهی و هــدایــت عملیات مـیشــود ،قــرار
دارنــد ».فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور
تاکید کــرد« :نتیجه و دسـتــاورد ایــن رزمایش
امنیت در آسمان کشور و همچنین هوشیاری
شبکه در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی است
چراکه همه سامانههای کشف شناسایی و در
درگیری در داخل یک شبکه قرار دارند .حضور
مسؤوالن طراز اول نیروهای مسلح نیز نشان
از اهمیت این موضوع و اهمیت پدافند هوایی
برای کشور است که بتواند با اقتدار کامل کار
خود را انجام دهد».
وی درعینحال گفت« :ایــن فقط گوشهای از
توانمند یهای دفاعی و نظامی کشور است
کــه آن را علنی کــردهایــم و قسمت اعظمی از
توانمندیهای خود را پنهان نگهداشتیم تا در
لحظه نیاز بتوانیم از آن استفاده کنیم».
امیر سرتیپ قادر رحیمزاده همچنین پیش
از ای ــن اعـ ــام کـ ــرده بـ ــود« :در ای ــن مــرحـلــه از
رزمایش پروازهای اطالعاتی و شناسایی توسط
هواپیماهای با سرنشین و بــدون سرنشین
ارتش و سپاه در منطقه عمومی رزمایش صورت
گرفت که توسط نیروهای دفاعکننده ،اقدامات
تاکتیکی و دفاعی ،به وسیله سامانههای کشف
و درگیری علیه پرندههای مهاجم صورت گرفت
و کلیه مراحل دفــاعهــوایــی تا مرحله اصابت
الکترونیکی (شلیک سرد) انجام شد».
فــرمــانــده ق ــرارگ ــاه پــداف ـنــد هــوایــی کــشــور به
بهرهبرداری از سامانههای بومی پدافند هوایی
در این رزمایش هم اشاره کرد و گفت« :استقرار
سامانههای فرماندهی و کنترل ،سامانههای

سردار حاجیزاده:رزمایشپدافند
هوایی را جوانان دهه  60و  70اداره کردند

ســردار سرتیپ پــاســدار امیرعلی حــاجـیزاده،
فــرمــانــده ن ـیــروی هــوافــضــای ســپــاه پــاســداران
انقالب اسالمی در حاشیه رزمایش مشترک
پدافند هوایی مدافعان آسمان والیــت ،1400
با بیان اینکه در ایــن رزمایش ایــن توفیق را
داشتیم که تمام سامانههای مــورد استفاده
کامال ایرانی بود ،گفت :همچنین جوانانی که
ایــن رزمــایــش را اداره کردند و پــای سامانهها
و تجهیزات بودند ،همه دهــه شصتی و دهه
هفتادی بودند.
وی اف ـ ــزود 15 :س ــال قــبــل مــا ای ــن وضعیت
را نــداشـتـیــم ،یعنی در ســامــانـههــای راداری،
فرماندهی و کنترل و سامانههای موشکی
زمینبه هوا وابسته به تجهیزات خارجی بودیم،
درحالیکه امروز بحمدا ...تمام این تجهیزات را
به صورت بومی و ایرانی در اختیار داریم.
سردار حاجیزاده در تشریح اهمیت برگزاری
رزمایشها ،گفت :در این رزمایشها افرادی که
در طول سال جذب میکنیم آموزش میبینند
و از آنجایی که کار پدافند هوایی یک کار کامال
هماهنگ و تیمی است ،مهارتهای افراد در
کار گروهی نیز کنترل میشود.
فــرمــانــده ن ـیــروی هــوافــضــای ســپــاه پــاســداران
انقالب اسالمی ادامه داد :ما در این رزمایش
جنگ احتمالی را بــا بــرگــزاری یــک ب ــازی جنگ
شبیهسازی میکنیم ،بـهطــوریکــه یــک گــروه
نقش دشمن و یک گروه هم نقش مهاجم را
ایفا کردند که در جهتهای مختلف و ارتفاعهای
مختلف به منطقه رزمایش حمله میکنند و
ما هم نقش مدافع را داری ــم .وی با اشــاره به
دفــاع همهجانبه و  360درجــه در برابر حمالت
پرحجم هواپیماهای بدونسرنشین در منطقه
رزمایش ،گفت :سامانههای راداری در منطقه
باید اهداف را کشف و مراکز کنترل و فرماندهی
هدفها را به سامانهها واگــذار کند و در این
رزمایش موفق شدیم اهداف مختلف در ارتفاع
و سرعتهای مختلف و حتی موشکهای کروز
را با موفقیت مورد اصابت قرار دهیم.
سـ ــردار ح ــاجــیزاده خــاطــرنــشــان ک ــرد :در ایــن
رزمــایــش مــا ب ــرای اولــیـنبــار بمبهای بــالــدار
دورایستا که از هواپیما رها میشوند را استفاده
کردیم و آن را رهگیری و به سامانههای پدافندی
واگذار کردیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادامه داد :ما
ترکیبی از تهدیدات را داریم ازجمله موشکهای
ک ـ ــروز ،م ـه ـمــات دورای ــس ــت ــا و هــواپــیــمــاهــای
بدونسرنشین با سرعت کم و زیــاد که انواع
این تهدیدات را در این رزمایش شبیهسازی
کردیم و توانستیم با سامانههای بومی کاری
کنیم که هدفی در این منطقه از دست نرود و
همگی مورد اصابت قرار گرفتند.

«دزفول» دروازه ورود ایران به حوزه موشکی پرتاب سرد

همچنین در دومین روز این رزمایش برای اولین بار تصاویری از
سامانه پدافند هوایی موشکی برد کوتاه دزفول منتشر شد .این
سامانه را میتوان نمونه ایرانی سامانه روسی تور ـامـ  1دانست.
تور ـامـ 1سامانه دفاع هوایی کوتاهبرد ،ارتفاع پایین و تماممتحرک
است .این سامانه برای درگیری مؤثر با انواع اهداف هوایی از جمله
هواپیماهای بالثابت و بالگردهای سرنشیندار و بیسرنشین،
مــوش ـکهــای ک ــروز و حـتــی بـمـبهــا و مــوش ـکهــای رهــاشــده از
هواپیماها در تمام شرایط آبوهوایی ساخته شده است .بهرهگیری
از رایانه کنترل آتش و سامانههای دیجیتال و استقرار موشکها
بهصورت عمودی باعث کاهش زمان واکنش سامانه شده است.
پدافند هوایی کوتاهبرد موشکی یکی از مهمترین حلقههای دفاعی
هر هدف مهم و حیاتی است .در واقع این الیه را میتوان آخرین
حلقه دفاعی با ضریب اطمینان باال در نظر گرفت .قابلیت واکنش

سریع ،امکان تحرک ،برد موشکی مناسب و امکان درگیری همزمان
با چند هــدف ،مفاهیمی است که در سامانههای مــدرن پدافند
موشکی برد کوتاه ساختهشده در دنیا به چشم میخورد .در برخی
از گونههای این سامانههای پدافندی استفاده ترکیبی از توپخانه
و موشک مشاهده میشود.

وی با اشاره به عملیاتی شدن سامانه راداری
قدس در این رزمایش ،تصریح کرد :این سامانه
کــامــا مــتــحــرک اس ــت و م ـیتــوانــد بــه سرعت
جابهجا شــود چــون در جنگهای ام ــروزی هر
سامانهای که ثابت باشد بالفاصله مورد اصابت
ق ــرار مـیگــیــرد؛ از ســوی دیــگــر قابلیت کشف
هواپیماهای پنهانکار را هم دارد.
سـ ــردار ح ــاجـ ـیزاده گــفــت :دفـ ــاع هــوایــی در
کشورمان با وجــود قــرارگــاه مشترک پدافند
هــوایــی خــاتــم االن ــب ــیــا(ص) ،مــشــتــرک اســت
و ســامــان ـههــای پــدافــنــدی ارت ــش و س ـپــاه در
مناطق سراسر کشور مستقر هستند که تمام
آنها در یک شبکه تحت کنترل و فرماندهی
برادران ارتش است و زیرمجموعههای آن به
صورت مشترک است و کار به صورت ترکیبی
انجاممیشود.

سرلشکر سالمی :اینرزمایش یک
نمایهمدرنوپیشرفتهاز تمامجنبههای
پدافندهوایی است

در ادامه واکنشها به اهمیت این رزمایش،
فــرمــانــده ک ــل ســپــاه ب ــا تــاکــیــد ب ــر ایــنک ــه به
ســامــان ـههــای بــســیــار م ــدرن و پـیـشــرفـتــه در
لبههای فناوری ،فرماندهی و کنترل ارتباطات
اطالعات جهانی دست پیدا کرد هایم ،گفت:
ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران
ان ــق ــاب اس ــام ــی ،ب ــا تــوســعــه ســامــان ـههــای
پدافند هوایی و سیستمهای بسیار مدرن
در مقابل پیشرفتهترین قدرتهای عالم ،دفاع
خواهندکرد .سردار سرلشکر حسین سالمی،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران در حاشیه این رزمایش ،عنوان کرد :آنچه
در ا یــن رزمایش انجام شد و ما دیدیم ،یک
نمایه مــدرن و پیشرفته از تمام جنبههای
پدافند هوایی در مقابل سناریوی غیرقابل
پیشبینی است .ما امروز دو نیروی نارنجی و
آبی در نقش دشمن و نیروهای خودی داشتیم
که نیروهای نارنجی ما مجهز به انواع موشکها
و سامانههای پروازی بدون سرنشین بودند و
در سرعتها و ارتفاعات مختلف و از مسیرها و
زمانهای غیرقابل پیشبینی به سمت منطقه
رزمایش حرکت میکردند و نیروهای آبی که
مستقر در کنار سامانههای پدافند هوایی
بــودنــد بــایــد در مقابل اینها واکـنــش نشان
میدادند .وی گفت :به فضل الهی تمام اهدافی
که وارد منطقه شدند با اولین شلیک توسط
سامانهها مورد هدف قرار گرفتند .دلیل آن
این است که نیروی هوافضای سپاه و پدافند
هوایی ارتش به سامانههای بسیار مدرن و
پیشرفته در لبههای فــنــاوری ،فرماندهی و
کنترل ارتباطات اطالعات جهانی دست پیدا
کردهاند ،به شکلی که اهداف به شکل خودکار
توسط نــر مافــزارهــا به سامانهها منتقل و در
زمــان ممکن و بــرای مناسبترین سامانه از
لحاظ موقعیت بردار وضعیت هدف نسبت
به موشکها واگــذار میشود و شلیکها را
به شکل خیلی صحیح و دقیق مورد اصابت
قـ ــرار م ـیدهــنــد .ســرلــشــکــر ســامــی تصریح
کــرد :به مــردم شریف و عزیز ایــران اطمینان
مـیدهــیــم ارت ــش جــمــهــوری اســامــی ای ــران و
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک
نیرو در دو لباس از تمامیت ارضــی و فضای
میهن اســامـیمــان بــا توسعه سامانههای
پدافند هوایی و سیستمهای بسیار مدرن
در مقابل پیشرفتهترین قــدر تهــای عالم،
دفاع خواهندکرد.

مقابلهباتهدیداتپرحجمبااستفاده
از هوشمصنوعی

در حاشیه این رزمایش فرمانده پدافند هوایی
نیروی هوافضای سپاه هم با اشاره به استفاده
از مراکز کنترل و فرماندهی هوشمند در رزمایش
مشترک مدافعان آسمان والیت برای نخستین
بار ،گفت :با استفاده از تولیدات بومی میتوانیم
به هرگونه تجاوز به مرزهای پرگهر ایران اسالمی
پاسخی دندانشکن بدهیم.
سردار سرتیپ پاسدار رضا شبان ،فرمانده
پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه با بیان
ای ـنکــه در ای ــن رزمــایــش بــراســاس تمامی
اه ــداف ــی ک ــه از قــبــل تــعــیــیــن ش ــدهب ــود در
ب ـخ ـشهــای مــخــتــلــف کــشــف ،شــنــاســایــی،
ردگــیــری و مقابله بــا اه ــداف موفقیت الزم
کسب شد،رزمایشها برای تمرین تکنیکها
و تاکتیکهای بومی و خالقانه نیروهای نظامی
و احصای نقاط قوت و ضعف است که در این
رزمایش به خوبی این هدف به دست آمد.
همچنین ما در این رزمایش توانستیم برای
اولین بار بخشی از سامانههای بومی خودمان
را مانند سامانه راداری قدس و سامانه بومی
ضــد ک ــروز دزفـ ــول در م ــدار عملیاتی مــورد
استفاده قرار دهیم.

