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کدامموشکها«عیناالسد»راجهنمکرد؟
هادیمحمدی–پسازپنجروزازبهشهادترساندن
ســردار سلیمانی توسط آمریکا در فرودگاه بغداد،
جمهوری اسالمی ایــران به وعــده اش و خواست
عمومی مردم پاسخ داد و در بامداد روز گذشته پایگاه
اشغالگران آمریکایی در عین االسد در غرب عراق
را موشک باران کرد .به گفته یک منبع آگاه ،در این
عملیات از  15فروند موشک استفاده شده که از نوع
قیاموفاتح 313بودهاند.
▪فاتح  313؛ پنهانکاری کشنده

موشک فاتح  ۳۱۳یــک موشک سوخت جامد،
بالستیک کوتاه برد ساخت ایران است که توسط
وزارت دفاع ساخته شده و جزو نسل های جدید
خــانــواده مــوشــک هــای فــاتــح بــه شــمــار مــی رود.
مشخصات این موشک تقریب ًا مشابه نسل قبلی
خود یعنی موشک فاتح  ۱۱۰بوده و تغییرات وزنی
کمی داشتهاست .در طراحی این موشک سطح به
سطح عالوه بر سبکسازی بدنه ،نسل پیشرفتهای
از پیشرانههای سوخت جامد ،مرکب و سنسور که
با دانش بومی طراحی شده نیز به کار گرفته شده
است.برد فاتح  ۳۱۳نسبت به مدلهای قبلی با
افزایش  ۲۰۰کیلومتری به حدود  ۵۰۰کیلومتر
رسیده ضمن این که  ۴۵۰۰کیلوگرم وزن 8.86 ،
متر طول و جلوبرنده موتور تک مرحلهای سوخت
جامد مرکب دارد .سقف پرواز این موشک 40 ،تا

سیانان:تاریخثبت میکندکهترامپ خاورمیانه
را باخت
اندیشکده آمریکایی :ایرانی ها در زمینه موشک بالستیک ابرقدرت هستند
سیلی موشکی ایــران به آمریکا در انتقام از تــرور حاج قاسم
سلیمانیتوسطتروریستهایپنتاگون،ازهمانساعاتاولیه
بامداد دیروز به موضوع تحلیل رسانه ها و چهره های مختلف
تبدیلشدهاست.
▪سیانان:تاریخثبتمیکندکهترامپخاورمیانهراباخت

درهمینراستاشبکهخبری«سیانان»درتحلیلیباتاکیدبر
این که «دورنمای ورود آمریکا به درگیریهای بیشتر و حاال با
ایرانتقریباغیرقابلتصوراست»نوشت:تاریخثبتخواهدکرد
که این دونالد ترامپ بود که خاورمیانه را از دست داد .بحرانی
کهبعدازانتخابشدندونالدترامپبهریاستجمهوری،جهان
نگرانوقوعشبوداکنونداردبرایمااتفاقمیافتد.اینتحلیل
افزودهاست :ازآنجاییکهآمریکاییهاازاینکهکشورشاندر
منطقهمضمحلشدهآگاههستند،دشواربتوانتصورکردکهآن
هادرصورتتشدیدجنگدرمنطقهبخواهندبرایمدتطوالنی
از ترامپ حمایت کنند .سی ان ان افزوده است :آمریکا سابقه
حمله به عراق بر پای ه ادعاهای واهی تملک سالحهای کشتار
جمعیومقصربودناینکشوردرحمالت 11سپتامبررادارد،
درحالیکهجنگشعلیهعراقصدهاهزارنفررابهکشتنداده
وتریلیونهادالرخسارتبهجاگذاشتهاست.درهمینحالبه
گزارش فارس ،یک کارشناس سیانان نیز درباره این اتفاق
تاکیدکرد:برخوردموشکهایایرانبهپایگاهآمریکا،پیامیبه
ترامپبود.اینپیامکهبااینموشکهاچهمیکنی؟میدانیمکه
ایرانزرادخانهموشکیبسیاربزرگومتنوعیدارد.
▪فاکسنیوز:اینآزمونبسیاردشواریبرایترامپاست

درهمینراستاتحلیلگرشبکهضدایرانیفاکسنیوزهمگفت:
«این بزرگ ترین آزمون ترامپ است و آزمون بسیار دشواری هم
هست.میدانیدکهترامپباشعارپایاندادنبهجنگرویکار
آمد ،به همین دلیل باید دید که اکنون اوضاع را تا کجا و چطور
پیشمیبرد.مادرسالانتخاباتقرارداریمواینرخدادمیتواند
تبعاتگستردهایداشتهباشد».
▪ریچارد هاس :ترامپ باید بگوید برای برداشتن تحریمها
آمادگی دارد

همچنین «ریچارد هــاس» رئیس اندیشکده شــورای روابط
خارجی آمریکا در توئیتر نوشت« :محمد جــواد ظریف وزیر
خارجه ایران گفت که کشورش نه به دنبال تشدید تنش است
و نه جنگ .بیانیه صبح چهارشنبه (به وقت واشنگتن) دونالد
ترامپ فرصتی برای تکرار این موضع (ظریف) است و او باید
بگوید که ایاالت متحده به دنبال تغییر رژیم نیست و همزمان

با این که خویشتنداری واقعی در برنامه هستهای ،موشکی و
فعالیتهایمنطقهایایرانایجادشود،برایبرداشتنتحریمها
آمادگیدارد».
▪سناتوردموکرات:جنگباایرانبهنفعامنیتملیآمریکا
نیست

«اِیمی کلوبوچار» سناتور دموکرات آمریکایی نیز در واکنش به
این عملیات در صفحه توئیتر خود نوشت« :همزمان که منتظر
ارزیابیها از خسارات حمالت امشب هستیم ،مهم است که
هر واکنشی را که قرار است نشان دهیم ،مالحظه کنیم .جنگ
تمامعیارباایرانبهنفعامنیتملیآمریکایامتحدانشدرمنطقه
نیست».

▪الجزیره:ایرانمرحلهجدیدیرادرمنطقهآغازکردهاست

همچنین مدیر شبکه الجزیره در ایران با اشاره به مواضع سپاه
پاسداران تاکید کرد :این کشور مرحله جدیدی در منطقه آغاز
کردهوآن،زدنمستقیمپایگاههایآمریکاست.
▪رندپال:بایدتشدیدتنشرامتوقفکنیم

در عین حال «رند پال» سناتور ضد ایرانی و جمهوریخواه نیز
گفت :باید پیش از آن که تنشها به جنگ بیپایان دیگری در
خاورمیانهمنتهیشود،تشدیدتنشرامتوقفکنیم.
▪نانسیپلوسی:آمریکاودنیاتابجنگندارند

با این حال «نانسی پلوسی» نماینده دموکرات و رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا در توئیتر نوشت« :بعد از حمله به نیروهای
آمریکا در عراق ،به دقت وضعیت را رصد میکنم .باید از ایمنی
سربازانمان و از جمله پایان دادن به اقدامات تحریکآمیز
غیرضروری از سوی ایران اطمینان حاصل کنیم و بخواهیم که
ایران،خشونترامتوقفکند.آمریکاودنیاتابجنگندارند».
▪مدیرمطالعاتدفاعییکاندیشکدهآمریکایی:ایرانیها
درزمینهموشکبالستیکابرقدرتهستند

«هری کیزیانس» مدیر مطالعات دفاعی اندیشکده آمریکایی
«مرکز منافع ملی» در مصاحبه با شبکه «سیانبیسی»
ضمن هشدار درباره توان باالی تهران برای مقابله با تهدیدات
واشنگتن ،بر ناتوانی آمریکا بــرای مقابله با برنامه موشک
بالستیکایرانتاکیدکردهاست.اینکارشناسمسائلدفاعی
درآمریکاتصریحکرد«:ایرانیهاسالهاستکهدرحالساختن
فناوریهایموشکبالستیکبودهاند.مناستداللمیکنمکه
ایرانیهادرزمینهموشکبالستیکابرقدرتهستند».

 50کیلومتر است و می تواند به سرعت  4.3ماخ
برسد .همچنین قابلیت هدایت تا لحظه آخر را دارد
و نقطه زنی با دقت 10متر از دیگر ویژگی های آن
محسوب می شود .نکته مهم در این عملیات درباره
انتخاب این موشک قدرت باالی آن در پنهانکاری و
رادار گریزی است که انهدام آن را توسط سامانه های
پدافندی دشمن بسیار سخت می کند.
▪قیام پس از داعش به نبرد آمریکا رفت

همچنین موشک قیام از جمله موشک هایی است
که قابلیت نصب چند سر جنگی را دارد و می تواند
قــدرت تخریب چند موشک را همزمان داشته
باشد  .وزن این موشک  6.155کیلوگرم،طول
آن  12و قطرش  0.88متر است .همچنین می
تواند اهدافی تا حدود 800کیلومتر را با موتوری
که سوخت جامد دارد ،منهدم کند .این موشک با
سقف پروازی  60تا  ۸۰کیلومتر به سرعت  4.5تا
 ۵ماخ می رسد و دقتی حدود 10متر دارد .قیام در
عملیات دیرالزور سوریه و ضربت محرم در مقابل
داعش استفاده شد .این موشک از سکوی پرتاب
متحرک استفاده میکند که مکان یابی و انهدام
پرتابگرهای آن را از سوی نیروهای دشمن دشوار
می کند .قیام پس از شلیک از جو خارج می شود
و با رسیدن به باالی سر هدف ،به سمت آن شیرجه
می رود.

در واکنش شلیک ده ها موشک بالستیک به پایگاه عین االسد آمریکا
در عراق انجام شد

نگاه فعاالن سیاسی و چهره ها به سیلی سخت ایران

اقدامبامداددیروزسپاهپاسداراندرانهداممراکزیازپایگاهعین
االسدنیروهایمتجاوزآمریکاییباواکنشهایزیادیمواجهشد
کهمحوریتآنهاحمایتوتقدیرازانتقامسختایرانبرایخون
شهیدسپهبدقاسمسلیمانیبود.
▪جلیلی :حماقتهای ترامپ ناقوس اضمحالل رژیم افلیج
آمریکا را به صدا درآورده است

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتر
خود نوشت :ترامپ چهار سال پیش کتابی به نام «آمریکای
افلیج» نوشت و در آن اذعان کرد رژیم آمریکا مفلوک است.
اگر طبق تعبیر ترامپ ،ساختار و بدنه رژیم آمریکا فلج بود،
امروز مغز آن نیز دچار مشکل شده و حماقتهای ترامپ
ناقوس اضمحالل رژیم افلیج آمریکا را به صدا درآورده
است.
▪قالیباف:اینمشتهمچنانبیتاباست

محمدباقرقالیبافدیگرعضومجمعتشخیصمصلحتنظامنیز
درتوئیترخود باهشتگ«اولینمشت»نوشت:پیکرمطهرشهید
سلیمانیدقیقاتازماناولینپاسخایرانبهجنایترژیمآمریکا،
درآغوشخاکآرامنمیگرفت.برادرشهیدمحاالدیگردرخانه
ابدی خود خفته است .اگر روزی در این کشور کودتا میکردند
و جواب نمیگرفتند حاال با مجاهدت سلیمانی ها اولین مشت
فقطپنجروزبعدبردهانشانخوردواینمشتهمچنانبیتاب
است.
▪آشنا:آمریکاباهراقدامنامطلوبباجنگروبهرومیشود

حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهور با اشاره به انتقام سخت
نوشت:هراقدامنامطلوبنظامیازسویآمریکادرسطحمنطقه
با یک جنگ تمام عیار منطقه ای روبه رو میشود.سعودیها اما
میتوانند مسیری متفاوت را طی کنند؛ آن ها میتوانند صلح
کاملداشتهباشند.
▪ضرغامی:مشغولبررسیخسارتهاباش!

سیدعزتا ...ضرغامی،رئیس اسبق صــدا و سیما نوشت:
پایگاههای آمریکایی اطــراف ما ف ــراوان ،ذخیره موشکها
فراوانتر،توانتولیدانبوهبومیهمبینهایتوشهامتپرتابهم
فوقتصور!ترامپمیگویدمشغولبررسیخسارتهاهستیم.
مشغولباش!»
▪عطاءا...مهاجرانی :مطابقوعده،ایرانانتقامگرفت

سید عــطــاءا ...مهاجرانی وزیــر ارشــاد دولــت اصالحات
نوشت :مطابق وعده ،ایران انتقام گرفت .پیش از آن که
پیکر پاک شهید سلیمانی در مزارش آرام بگیرد ،به پایگاه
عیناالسد ،در همان ساعت و دقیقه شلیک پهپادها ،حمله
شد.آمریکاییها ،به ویژه دالل جهانی دونالد ترامپ ،تا
میتوانست کشو رهای عربی منطقه را سرکیسه کرد و

دوشید تا دفاع موشکی بدهد .عربستان کارآمدی دفاع
موشکی را در آرامکو دید و ارتش آمریکا در عیناألسد.
▪محسن رضایی:اول انتقام را آغاز کردیم و بعد برادرم را به
خاکسپردیم

محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام،درتوئیتر
خودنوشت :اولانتقامرابادههاموشکآغازکردیموبعدبرادرم
رابهخاکسپردیم.ماثبتکردیمکهآمریکابااینهمهتجهیزات
پیشرفته و آماده باش نتوانستند از سامانه های خود استفاده
کنند .دستمان روی ماشه است .اگر آن ها خطایی کنند فوران
خشمنیروهایانقالبراخواهنددید.
▪مهدیمحمدی :مغزهایعملیاتیخاورمیانهدرحالبرنامه
ریزیبرایتحقیرآمریکا

مهدی محمدی تحلیل گر مسائل سیاسی و بین الملل نوشت:
سپاهپاسخبهجنایتترورحاجقاسمسلیمانیراباحملهبهمهم
ترینداراییهایراهبردیآمریکادرخاورمیانهآغازکرد.حمالت
به پایگاه های عین االسدواربیل درواقــع حمله به زیرساخت
فرماندهی وکنترل ،شنود ،رادار،جنگ الکترونیک وبه عبارت
بهتر،حملهبهمغز،چشموگوشآمریکادرمنطقهاست.
▪جالییپور:درمحافظتازایرانیکپیکرواحدهستیم

حمیدرضا جالییپور عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
نوشت :در محافظت از سرزمین ایران ،حاکمیت ،دولت ،قوای
نظامیوجامعهایران«یکپیکرواحد»هستند.
▪محمدعلیابطحی :زدیضربتی،ضربتینوشکن

«محمدعلیابطحی»رئیسدفتررئیسدولتاصالحاتنوشت:
زدی ضربتی ،ضربتی نوش کن .وتمام .تشکر .فقط اگر باز هم
بزنندمیزنند.همدفاعکردندوهمجنگنخواهدشد.
▪محمودصادقی :منشورمللمتحدبهحقدفاعخللیوارد
نمیکند

محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در صفحه توئیتر خود
نوشت :ماده  ۵۱منشور ملل متحد می گوید ،درصورت وقوع
حمله علیه یکی از اعضای ملل متحد ،هیچ یک از مقررات این
منشور خللی به حق ذاتی دفاع از خود چه بهصورت فردی یا
بهصورتجمعیواردنخواهدساخت.
▪محمدصادقجوادیحصار :ایرانهیمنهآمریکاراشکست

محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی اصالح طلب نیز با
بیان این که از نگاه استراتژیک حمله موشکی ایران به پایگاه
آمریکایی عیناالسد به دو دلیل میتواند انتقام سخت باشد
گفت:ایرانقدرتنظامیخودرابهثبترساندوبهآمریکاییها
گفتکهتواناییآسیبرسانیبهآنهارادارد.ایرانهیمنهآمریکا
راشکست؛ترامپگفتهبودنمیگذاریمهیمنهماشکستهشود.
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اشتباه محاسباتی جنگ طلبان
آمریکایی
آمریکایی ها تصور میکردند ایران در حوزه داخلی
به دلیل فشار حداکثری در موضع ضعف قرار دارد
و سرمایه اجتماعی آن درنتیجه تحوالت داخلی و
آشوبهای آبان به حداقل رسیده است .آنها تصور
میکردندبهراحتیمیتواننددرمحیطداخلیایران
نفوذومجددآشوبهاییراطراحیکنند.همچنین
تصورمیشدایراندچارضعفمنطقهایشدهوحزم
اندیشی ایران در پاسخ به دشمن در منطقه را ضعف
تفسیر کردند .از طرفی شورشهای ایجادشده
در عراق و لبنان را عاملی برای کاهش قدرت نرم
ایران میدانستند .از سوی دیگر پرستیژ خود را به
جهت انفعال در برابر اقداماتی نظیر اسقاط پهپاد
توسط ایران و نیز تحوالت مربوط به نفتکشها در
خلیجفارسدرخطرمیدیدند.مجموعهاینتحوالت
بهعالوهترسازتسخیرسفارتشاندرعراقوشورش
مردمیعلیهآمریکاباعثشدزمانرابرایاقدامعلیه
حاج قاسم عزیز مناسب بدانند و در سطحی باالتر و
راهبردیبرایبازآراییصحنهمنطقهبهنفعخویش
تالش کنند.اما انتقام سخت جمهوری اسالمی و
مردم ایران که با تشییع میلیونی سردار شهید در
سراسرکشورآغازشدتصورکاهشسرمایهاجتماعی
انقالب را برای آمریکا بر باد داد و در گام دوم حمله
مستقیمایرانبهپایگاههایآمریکادرعراقنشانداد
اعتبارنظامیوتوانبازدارندگیجمهوریاسالمی
همچنان مقتدرانه وجود دارد .آمریکا تصور میکرد
با باال بردن سطح بازی و تنشزایی ،میتواند ایران
را واداربهعقبنشینیوانفعالکند.پاسخمستقیم
نظامی ایــران -که از این حیث در تاریخ منطقه در
ایــن سطح بیسابقه بــود -نشان داد محاسبات
جنگطلبانآمریکاییکام ً
الاشتباهبودهومجموعه
تحوالتنهتنهامنافعآمریکاراتأمیننکردهبلکهاین
کشور را به گوشه رینگ برده است .واکنش نظامی
ایرانصرف ًاپاسخیتاکتیکیبهاقدامراهبردیآمریکا
بودوگاماولفرایندیمحسوبمیشودکهدرصورت
تصاعدبحرانمیتواندکلمنافعآمریکاوهمپیمانان
آنراباخطرجدیمواجهسازد.
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دستاورد بزرگ عملیات شهید
سلیمانی
بامدادیکشنبههفتمدسامبر 1941برابربا16آذر
1320هواپیماهای جنگنده ژاپن در میانه جنگ
جهانیدومبهپایگاهدریاییایاالتمتحدهآمریکادر
جزیره پرل هاربر حمله و آن جا را بمباران کردند .از
آن زمان تا بامداد روز گذشته18دی ماه 98برابر با
8ژانویه 2020بیشاز 78سالمیگذردوایرانبا
عملیاتغرورآفرینشهیدسلیمانیکهدیروزانجام
داد و پایگاه نظامی عین االســد آمریکا را موشک
باران کرد ،اولین کشوری است که پس از  78سال
رسما به نیروهای ارتش آمریکا حمله می کند و آن
را رسما می پذیرد .این که در این عملیات چه تعداد
ازنیروهایاشغالگرآمریکاییکشتهشدندیااینکه
دولت ترامپ پاسخ این اقدام تقابلی ایران را که در
برابراقدامجنگیترامپعلیهفرماندهبزرگایرانو
منطقه انجام داد می دهد یا خیر یک موضوع است و
در آینده نزدیک جوابش مشخص خواهد داشت اما
نباید فراموش کرد در دنیایی زندگی می کنیم که
 78سال است آمریکا به هر بهانه ای به هر کشوری
کهمیخواهدبهدلیلدستباالینظامیوسیاسی
که دارد حمله کرده است و تاکنون نمونه ای دیده
نشدهکهکشوریدربرابرخویتجاوزگریواشنگتن
بتواندیابخواهدپاسخدرخوریبدهد.سالهاست
می شنویم در همین کشورهای همسایه ما که بعضا
سالح های راهبردی و کشتار جمعی هم دارنــد،
آمریکا گاه و بی گاه مراسم عروسی یا دیگر تجمعات
غیر نظامی را به بهانه مبارزه با تروریسم به خاک و
خونمیکشدامااینکشورهاتاکنونجرئتمقابلهبا
چنینجنایاتیرانداشتهاند.حاالجمهوریاسالمی
ایرانهمبهآمریکاوهمبههمهکشورهاییکهدراین
 78سالدراقصینقاطدنیاهدفتجاوزآمریکاقرار
گرفتند ثابت کرد و این درس را داد که می توان در
برابراینقدرتبهظاهرقدرقدرتهمایستادوپاسخ
مناسبیبهجنایاتشداد.تاهمینجاایرانبرندهاین
نبرد بزرگ بوده و آمریکایی که اعتقاد داشت هرجا
پرچم این کشور نصب شده نمی تواند هدف حمله
هیچ نیرویی قرار گیرد ،حاال باید به فکر جمع کردن
جنازههاومجروحانیباشدکهعمودیبهقتلگاهعین
االسد آمدند و حاال افقی می روند.افتضاحی بزرگ
که نه تنها آبروی نداشته آمریکا در منطقه را بیش از
پیشخدشهدارمیکندبلکهزنگخطریبرایآینده
سیاسیترامپخواهدبودتااورابیشازگذشتهبهیاد
سرانجامکارتربیندازد.

