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تازههای مطبوعات
••شرق  -عباس عبدی نوشت  :حــدود یک
هفته از بازشدن برخی مغاز هها و فروشگا هها
میگذرد اما همچنان سایه کرونا بر سر مردم
ایران و جهان هست .دولت اعالم کرده تعداد
فو تشد هها رو به کاهش است اما باز از مردم
میخواهد که در خانه بمانند؛ تناقضی که
شاید جواب آن در مسائل اقتصادی است که
گریبانگیردولت و کشور است.
••هفت صبح   -مراکز تعویض پالک خودرو
که مدتی به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل
بودند طی چند روز گذشته فعالیت خود را از
سر گرفتند و معاملهگران خودرو میتوانند با
مراجعه به این مراکز به تعویض پالک و انتقال
سند اقدام کنند؛ این یعنی هزار نفر خریدار و
فروشنده در معرض کرونا قرار خواهند گرفت.
خیلی از ما تجربه حضور در مراکز تعویض
پالک و شرایط خاص دریافت و تایید مدارک
را دید هایم .سختترین پروتکل بهداشتی هم
نمیتواند جلوی ویروس کرونا را در جابهجایی
مدارک و صفهای این مراکز تعویض بگیرد.
••جــوان -عــبــدا ...ناصری ،از اصال حطلبان
تــنــدرو و مــشــاور محمد خــاتــمــی از ای ــن که
اصــا حطــلــبــان انتخابات مجلس را تحریم
نکرد هاند ،گالیه و شرکت در انتخابات را در
نظر نگرفتن مردم و جامعه مدنی بیان کرده
است.
••ابــتــکــار  -هــر چــقــدر رقــابــت در انتخابات
یــازدهــمــیــن دوره مجلس شـــورای اسالمی
پایین و فضای انتخاباتی سرد بود ،حاال رقابت
اصولگرایان برای کسب صندلی ریاست جبران
آن بیرمقی را کــرده اســت .اصولگرایان که
برای راهیابی به مجلس دغدغهای نداشتند
و رقیبی نبود که با آن رقابت کنند ،حاال در
انتخاب رئیس مجلس مثل همیشه نتوانستند
در یک توافق و ائــتــاف ،فــردی را بــرای این
مجلس تمام اصولگرا انتخاب کنند و دعواها
هر روز شدت بیشتری به خود میگیرد .درواقع
اصولگرایان در این میدان عیار خودشان را
برای انتخابات  ۱۴۰۰محک میزنند.
••صبح نــو -دولــت «نــارنــدرا م ــودی» پــس از
ایــن کــه چندماهی اســت بــا تصویب «قانون
شهروندی» حقوق مسلمانان را در هند نادیده
گرفته و بــا حمایت از هــنــدوهــای افــراطــی،
موجبات کشته و زخمیشدن ده ها مسلمان
را فراهم آورده ،اکنون و در تازهترین اقدامات
خــود علیه مسلمانان ،مانع پذیرش مــادران
مسلمان در مراکز درمانی میشود ،تا جایی
که دو تن از مــادران به دلیل امتناع پذیرش،
نوزادشان را از دست دادند.

انعکاس
••انصاف نیوز نوشت  :احمد خورشیدی ،پدر
دامــاد محمود احمد ینژاد دربــار ه سرنوشت
سیاسی آقای احمد ینژاد گفت« :اسفندیار
رحیم مشایی و حمید بقایی دو یــار محمود
احمدینژاد به علت بیماری که دارند هر دو در
بیرون از زندان مشغول درمان هستند».
••نــامــه نــیــوز خــبــرداد  :الــیــاس نــــادران و
سیدنظام موسوی از منتخبان مــردم تهران
در مجلس یازدهم ،با حمله به علی الریجانی
رئــیــس مجلس دهــم اع ــام کــردنــد کــه رسم
الریجانی را برمیاندازند .الیاس نــادران در
توئیتی نوشت کــه «بــزر گتــریــن دستورکار
مجلس یازدهم این است که مجلس الریجانی
را به مجلس شــورای اسالمی تبدیل کند! او
همچنین تاکید کرد که « مجلس دوباره به راس
امــور برمیگردد».سیدنظام موسوی هم در
کامنتی برای توئیت نادران نوشت« :مجلس
الریجانی» فقط یک «اســم» نیست بلکه یک
«رســم» اســت .اســم مهم نیست ،رســم را باید
برانداخت».
••خبرآنالین نوشت :علی صوفی وزیر دولت
اصالحات گفت :مــردم دیگر با کاندید اهای
دست دوم ،اجــار های و  ...پای صندوق رأی
نمیآیند بنابراین در انتخابات  ۱۴۰۰اگر
کاندیدای اصلی ما وارد صحنه شــود شاید
مردم تصمیم بگیرند که پای صندوق بیایند.
وی افــزود :اوضــاع کرونایی که االن به وجود
آمــده اصــا معادالت را به هم زده و مشخص
نیست که این شرایط تا کی ادامه داشته باشد.
اگر این شرایط ادامه پیدا کند معلوم نیست چه
خواهد شد؛ بنابراین االن اساسا نمیشود با
این شرایط ناپایداری که ایران و جهان دارد
درباره  ۱۴۰۰نظر داد.
••تابناک نوشت  :مرخصی نازنین زاغری تبعه
ایرانی  -انگلیسی که پیشتر تا  ۳۰فروردین
تمدید شــده بــود ،بــرای مرتبه دوم تــا پایان
اردیبهشت تمدید شد.
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ماهواره نظامی نور توسط ماهواره بر قاصد در مدار  425کیلومتری زمین قرار گرفت

▪ویژگی های ماهواره بر و پیشران جدید ایران

*بعدازپرتابموفقدیروزمیتوانیمبگوییمکهدرکنار«سفیر»و«سیمرغ»،کشورمانحاالیکپرتابگر
مدرن و جدید در اختیار دارد که «قاصد» نام دارد که البته ماهواره بر  ۳مرحله ای است .بر اساس
اطالعات اعالم شده این پرتابگر در مرحله اول خود از سوخت مایع و در دو مرحله دیگر نیز از سوخت
جامدبهرهمیبرد.
*براساساعالمسردارحاجیزادهفرماندهنیرویهوافضایسپاهدراینماهوارهبرازپیشرانغیرفلزی
وکامپوزیتیاستفادهشدهودرمرحلهسومآننیزازموتورفضاییسلمانبرایرساندنمحمولهبهمدار
استفادهشدهاست.اینسیستمپیشرانکامپوزیتی«زهیر»نامدارد.اینمسئلهبهاینمعنیاستکههم
درسیستمپیشرانوهمبدنهبهطورکاملازموادکامپوزیتیبااستفادهازفناوریالیافکربناستفاده
شدهکهباعثکاهششدیدوزنپرتابگرنسبتبهحاملهایعادیمیشود.
* الیاف کربن یکی از محصوالت استراتژیک و مهم در صنعت نظامی است تاجایی که گستره بسیار
وسیعی از وسایل نظامی با استفاده از الیاف کربن ساخته می شود .همچنین بدون داشتن این ماده
رسیدنبهبحثفناوریپنهانکاریمیسرنیست.البتهدراینجاذکرایننکتهبسیارمهماستکهالیاف
کربندرصنعتهستهایوبحثساختسانتریفیوژهایپیشرفتهنیزبسیارمهماست.براساساعالم
صنایعدفاعیکشورایرانازسال ۱۳۹۳بهاینفناوریدستپیداکردهاست.
* پیشران فضایی سوخت جامد سلمان که دارای نازل متحرک است در دهه فجر رونمایی شد .این
پیشرانبهواسطهنازل(خروجی)متحرکبابهرهوریباالتریامکانتغییرواصالحمسیررادرخارج
ازجودارد.احتمالداردکهازپیشرانسلماندرمراحلباالییماهوارهبرقاصداستفادهشدهباشد.
▪ویژگی ها و وظایف ماهواره نور

* هرچند درباره توانایی و امکانات ماهواره
نــور هنوز اطالعاتی منتشر نشده امــا این
جمله سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل
سپاه حاوی نکته مهمی است که نشان می
دهد باید منتظر ماند تا ابعاد این دستاورد
علمی-دفاعی تشریح شود« :امــروز ما می
توانیم جهان را از فضا رویت کنیم و این به
معنای گسترش اطالعات راهبردی نیروی
دفاعی قدرتمند سپاه پــاســداران انقالب
اسالمی است».
* بــا ایـــن حـــال پــیــش بینی مــی شـــود که
مــاهــواره نــور ،دارای حداقل یک سیستم
تــصــویــربــرداری پیشرفته اســت و بــه سپاه
توانایی رصد نقاط مختلف در کره زمین را
می دهد.
* بخش عمده نیازهای فضاپایه نظامی
شامل رصد تصویری با دید مرئی و حرارتی
و رصد راداری سطح زمین ،مخابرات امن و
رله ارتباطات بین واحدهای مختلف سطحی
و هوایی و مراکز فرماندهی و نیز کمک به
موقعیت یابی برای ادوات و تسلیحات است.
▪ناگفته هایی درباره فرماندهی فضایی سپاه

▪مــدار  425کیلومتری چه ویژگی هایی
دارد؟

* مــداری که ماهواره نور در آن قــرار گرفته
است 425 ،کیلومتر اعالم شده که احتما ًال
مداردایرویاستیعنیدرتماممدتحرکت،
ماهواره ارتفاع ثابتی نسبت به زمین خواهد
داشت .پیش از این ماهواره های امید ،رصد،
نوید و فجر در مدار بیضوی  250در 375
کیلومترقرارگرفتهبودند.
* در مداربیضوی ،ماهواره روی یک مسیر
بیضویبهدورزمینگردشمیکند.درنتیجه
طی حرکت خود در کمترین فاصله 250
کیلومتر و بیشترین فاصله  375کیلومتر در
حالجابهجاییاست.همینعبورازارتفاعات
کمتر سبب کاهش عمر مداری ماهواره می
شودبهطوریکهتمامچهارماهوارهفوقطول
عمر سه ماه یا کمترداشتند .در مدار حدود
 425تا 450کیلومتریکهماهوارهنوردرآن
قرار گرفته است ،عمر مداری در حدود نهایت ًا
سهسالقابلتخمیناست.امریکهالبتهباز
همبهواسطهعمرتجهیزاتنصبشدهبهعمر
عملیاتیمنجرمیشود.

*سپاهطی 10سالگذشتهبهدورازنمایشهایرسانهایباتشکیلفرماندهیفضاییدرنیروی
هوافضایسپاهمشغولتحقیق،توسعهوایجادظرفیتهایگستردهفضاییبهعنوانیکضرورت
بودهاست.
*براینخستینباردرسال 1388فرماندهمعظمکلقوا،درحکمانتصابفرمانده«نیرویهوایی
سپاه» ،از عنوان «نیروی هوافضای سپاه» استفاده کردند و بدین ترتیب اولین جرقه ورود سپاه
پاسدارانبهفعالیتهایحوزهفضاییبهشکلساختاریافتهایجادشد.بهدنبالاینتغییرعنوان،
درآذرماه ۱۳۹۱فرماندهیفضایینیرویهوافضایسپاهدریکساختارموقتشروعبهکارکرد
و اقدامات متعدد خود را در حوزه پژوهش ،تحقیقات ،احصاء دانش و تولید ماهواره و ماهوارهبر
ادامهداد.
* در سال ۱۳۹۶از طرف رهبر معظم انقالب تشکیل فرماندهی فضایی با رویکردی متمرکز در
نیرویهوافضایسپاهوباهدفدستیابیبهاهدافدفاعیدرفضابهطوررسمیابالغشد.ازجمله
اقدامات موثر این فرماندهی با همکاری سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی هوافضای
سپاه را میتوان تولید موتور فضایی و تمام کامپوزیتی سلمان برشمرد که به دلیل برخورداری از
نازل متحرک قابلیت اصالح مسیر در خارج از جو را دارد و از این پیشران هم در ماهوارهبر قاصد
استفادهشدهاست.
*اینپرتابازپایگاهپرتابفضاییسپاهدرمنطقهشاهرودودرکویرمرکزیایرانانجامشد.

واکنش ها به دستاورد جدید ایران

امیرحسین یزدانپناه  -سپاه پاسداران در یک اقدام غافلگیرانه و دور از
رصد دستگاه های اطالعاتی دشمن ،نخستین ماهواره نظامی جمهوری
اسالمی ایران را در فضا قرار داد تا به این ترتیب چشم استراتژیک
ایران حاال از مدار زمین ،به دامنه تحت سیطره نیروهای دفاعی ایران
باز شود .این اتفاق فارغ از جنبه های اطالعاتی و نظامی که برخی آن
را «شاهکار» توصیف کرده اند و در این گزارش به آن خواهیم پرداخت،
از منظر علمی و تکنولوژیکی نیز یک اتفاق و دستاورد بسیار مهم
محسوب می شود که جزئیات قابل انتشار آن را در ادامه می خوانید.
پرتاب ماهواره «نور» توسط ماهواره بر «قاصد» و قرارگرفتن آن در مدار
زمین درحالی انجام شد که طی سال های اخیر دو بار تالش برای قرار
گرفتن دو ماهواره در مدارزمین با شکست مواجه شده است .با
این حال بامداد دیروز ،نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسالمی
ایران با عنوان «نور» توسط سپاه پاسداران با استفاده از ماهواره بر ۳
مرحلهای «قاصد» و از کویر مرکزی ایران با موفقیت پرتاب و در مدار
 ۴۲۵کیلومتری زمین قرار گرفت .با گزارش پیش رو در پنج بخش
ابعاد مهم این دستاورد علمی و دفاعی را مرور می کنیم.

▪دستاوردهای اطالعاتی ،علمی ،نظامی و سیاسی پرتاب ماهواره نور

*یکیازمسائلمهمدرخصوصپرتابهایفضاییوالبتهآزمایشهایموشکیبرایکشوریمثلایران،
رعایتمسئلهحفاظتیوپنهانکاریاست.درچندسالاخیربرنامهفضاییکشورمادچارمشکالتیشده
وچندپرتابقبلیباعدمتوفیقکاملمواجهشدند.باحرکتاخیر،بهنوعیسپاهنهفقطازحرکتدشمن
برایایجادجنگروانیوایجادمانوربرتریاطالعاتینسبتبهایرانجلوگیریکرد،بلکهباغافلگیرکردن
آنهاتوانپنهانکاریوحفاظتاطالعاتخودرابهرخدشمنکشیدهوبهنوعییکآفندروانیاطالعاتی
راعلیهآنهاانجامدادهاست.
* از دوره جنگ سرد تا به امروز بسیاری از مناقشات جهانی توسط تصاویر ماهواره ای کشف شده و در
خیلیازپروندههایمهمبینالمللیاینتصاویرماهوارهایبودندکهباعثشدندحقیقتآشکارشود.
*بهطورمشخصاینبخشازتواناییهادرردهداراییهایاستراتژیکبودهوکمترکشوریحاضراست
آنرابادیگرکشورهابهاشتراکبگذارد.وروداینتواناییبهداراییهایسپاهپاسداراندریچهجدیدیرا
بهرویفرماندهاننظامیواطالعاتیایرانبازکردهوبهآنهاکمکمیکندتادرطرحریزیهاینظامی
و اطالعاتی خود با دقت بسیار بیشتری عمل کنند و برآورد بهتری از نقاط حساس در اطراف ایران و در
کلجهانداشتهباشند.
* این نخستین بار است که جمهوری اسالمی ایران یک ماهواره را با کاربردهای دفاعی به فضا پرتاب
میکند .همچنین در سابقه برنامه فضایی ایران ،پیش از این ماهوارهبرهای سفیر برای مدار ۲۵۰
کیلومتریزمینوسیمرغبرایمدار ۵۰۰کیلومتریمورداستفادهقرارگرفتکهدرپرتابهایماهوارهبر
سیمرغباوجودآنکهدرآخرینتالشاینماهوارهبر،ماهوارهظفرراتاارتفاع ۵۴۰کیلومتریسطحزمین
رساند ،اما موفق به تزریق این ماهواره در مدار نشد .بنابراین روز گذشته نیروی هوافضای سپاه با پرتاب
ماهواره نور و تزریق آن به مدار توسط ماهوارهبر قاصد برای نخستین بار توانست مداری باالتر از ۲۵۰
کیلومتریعنیمدار ۴۲۵کیلومتریرابرایکشورمانتثبیتکند.
▪کدام کشورها ماهواره نظامی دارند؟

▪تحلیل فرمانده سپاه از دستاورد جدید

مهم ترین بخش های سخنرانی سرلشکر
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پس از پرتاب و در مدار قرار گرفتن ماهواره
نور:
* امروز ارتش های قدرتمند دنیا بدون قرار
گرفتن در فضا دارای نقشه دفاعی جامعی
نیستند.
* پس از ایــن دســتــاورد مهم ما در عرصه
گسترش قلمرو و توان اطالعاتی راهبردی
به یک جهش دست یافتیم.
* امروز ما می توانیم جهان را از فضا رویت
کنیم و این به معنای گسترش اطالعات
راهــبــردی نیروی دفاعی قدرتمند سپاه
پاسداران انقالب اسالمی است.
* قرار گرفتن این ماهواره چند منظوره در
فضا هم در عرصه  ITو نبردهای اطالعاتی
می تواند برای ما ارزش افزوده استراتژیک
تولید کند و هم در جنگهای اطالعاتی
زمینههای قدرتمندی را بــرای ما ایجاد
میکند.

اذانصبحفردا 4:49

طلوعآفتابفردا 6:20

اخبار

چشمسپاهدرمدارزمیـــــــــن
استفاده از ماهواره بر جدید و پرتاب آن از
یک النچر متحرک و پنهان شونده و نیز
مداری که «نور» در آن قرار گرفته از ابعاد
قابل توجه این دستاورد مهم است که
جزئیات آن را بررسی کرده ایم
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* آمریکا در حال اداره کردن حدود نیمی از تمام
ماهوارههای نظامی جهان است و ساالنه بیش از
 20میلیارد دالر بابت فعالیتهای فضایی هزینه
میکند.
* روسیه نیز دومین کشور دارای بیشترین ماهواره
صرف ًا نظامی فعال است .این کشور بیش از 150
ماهوارهفعالدرفضادارد.
*چین(باحدود 300ماهوارهفعالدرفضا)،اروپا،
ژاپن ،هند ،رژیم اشغالگر قدس و بقیه کشورهای
فعال در حوزههای فضایی (با حدود  700ماهواره
فعالدرفضا)نیزدرحالگسترشاستفادهنظامیاز
فضاهستندتاازاینرقابتمهمفضاییعقبنمانند.
*برخی دیگر از کشور ها هم دارای ماهواره نظامی
هستند اما با این تفاوت که مصرف کننده و دریافت
کنندهاطالعات موردنیازازدیگرانهستنددرحالی
که اکنون ایران را نیز می توان در جمع کشورهایی
بهحسابآوردکهخودتوانارسالوناوبریماهواره
نظامیرادارند.
* پژوهشگران میگویند ،آینده تسلیحات فضایی
کشورها را قــادر میکند تا عــاوه بر حفظ امنیت
جغرافیایی و سیاسی ،داراییهای فضایی خود را
محافظت کنند و همچنین آن ها را قادر میسازد تا
درصورتلزومبهسرعتحملههاییبهنقاطمختلف
زمیندروسعتمکانیگستردهایانجامدهند.
منابع :مشرق ،تسنیم ،فارس

* آس ــوش ــی ــت ــدپ ــرس :ســپــاه
پـــــاســـــداران بـــا ایــــن «پـــرتـــاب
غافلگیرانه» از آن چه کارشناسان
آن را بــرنــامــه فضایی محرمانه
میدانند رونمایی کــرده اســت .کارشناسان
میپرسند آیا این فناوری میتواند به ایران برای
ساخت موشکهای بالستیک بینقارهای کمک
کند یا خیر؟
* یورونیوز :پرتاب این ماهواره ،با
توجه به شکستهای قبلی ایران
در فوریه (بهمن) گذشته پیشرفت
چشمگیری برای ایران محسوب
میشود .پرتاب این ماهواره پیام آشکاری ارسال
میکند و بخشی از تالشهای تهران برای اعمال
فشار بر واشنگتن و اروپا بعد از خروج آمریکا از
توافق هستهای برجام است.
*«رابلودویک»یکسخنگوی
وزارت دفاع آمریکا در گفت و
گو با آسوشیتد پــرس مدعی
شد« :پنتاگون همچنان به دقت
تالشهای ایران برای دستیابی به فناوری پرتاب
ماهواره به فضا را رصد میکند .گرچه ایران هم
اکنونموشکهایبالستیکقارهپیمارادراختیار
ندارد ،اما تمایل آن ها به مقابله نظامی راهبردی
با ایاالت متحده میتواند آن ها را به سمت توسعه
موشکهای بالستیک قارهپیما سوق دهد».
* الجزیره :بهعنوان ماهواره نظامی چیزی که
انتظار داریم شاهدش باشیم این
استکهازاینماهوارهبهطورخاص
برایگردآوریاطالعاتوبرقراری
ارتباطاتایمنبرایترابرینیروها
رویزمینودریااستفادهشود.
* روسیا الیوم :این رویــداد یک
پیروزی و دستاورد بزرگ در زمینه
توسعه موشکی ایــرانــی بــه شمار
میآید.

تکذیبمحکومیتمحمودصادقی
بهدنبالشکایتدربارهحسابهای
قوهقضاییه
در پی انتشار خبری در برخی رسانهها مبنی بر
محکومیت «محمود صادقی» به حبس و جزای
نقدی به دنبال شکایت دربــاره حسابهای قوه
قضاییه،مرکزرسانهقوهقضاییهاینادعاهاراتکذیب
کرد  .این درحالی است که دو روز پیش محمود
صادقی مدعی شــده بــود که به دلیل اظهاراتش
دربــاره حساب های قوه قضاییه به حبس محکوم
شده است .به گزارش میزان در این تکذیبیه آمده
است« :خبر مزبور مخدوش و فاقد صحت است...
در پرونده آقای صادقی که منجر به صدور رأی در
دادگــاه بدوی شده است چندین عنوان اتهامی با
شکایتشاکیانخصوصیومدعیالعمومبهصورت
توامانوجودداردکهنامبردهدرمرحلهبدویازبرخی
اتهاماتتبرئهگردیدهودربرخیدیگرمجرمشناخته
شده است که از قضا اتهام مورد اشاره در خبر یعنی
محکومیت به سبب اظهارات ایشان درخصوص
حسابهایقوهقضاییهجزومواردیاستکهدادگاه
ویرادرآنموردتبرئهکردهاست».

توضیحاتدادستانکردستان
دربارهاجراییکحکمقصاص
دادستان عمومی و انقالب استان کردستان با
تکذیب ادعاهای مطرح شده درباره اجرای حکم
شایان سعیدپور محکوم به قصاص نفس گفت:
متهم در زمان ارتکاب جرم ،به سن قانونی و شرعی
بلوغ عقلی رسیده بود و در این زمینه هیچ ابهامی
وجود نداشت .به گــزارش میزان ،محمد جباری
همچنین تاکید کرد که پرونده متهم با دقت زیادی
مورد بررسی قرار گرفت ،بعد از طی مراحل قانونی
در دیوان عالی کشور تایید و در نهایت حکم ،روز سه
شنبهگذشتهاجراشد.اینمقامقضاییتصریحکرد:
از سوی مرجع قضایی برای جلب رضایت اولیای
دم فرصتهای متعددی در اختیار قاتل گذاشته
شده بود.

