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اولينسامانهپدافندهوايياس300 
همزمــانبــاروزارتــشجمهــوري
اسالميودرحضوررئيسجمهوريو
فرماندهانارشدنظامیايران،رونمايي
شد.ايرانبادردستداشتناينسامانه
بهجمعمعدودكشورهاييپيوستكه
ازيكيازپيشرفتهترينتجهيزاتدفاع

موشكيبرخوردارند.
رژهاينسامانهدفاعيپيشرفتهروز
گذشتهبهتماماماواگرهادربارهپرونده
معاملهتســليحاتيمهميكهازحدود
10ســالپيشميانايرانوروســيه
كليدخوردهوبــهموضوعياختالفي
مياندوكشــورتبديلشدهبود؛پايان
داد.پروندهايكهبــرايخاتمهيافتن
بيشازگذشــتزمان،بهحلموضوع
هستهايورفعتحريمهايسازمانملل
عليهايرانبســتگيداشتونخستين
نشــانگانمثبتحلآن24فروردين
94تنهاچندروزپسازانتشــاربيانيه
لــوزاندرحاليكههنوزچانهزنيهاي
فراوانيتارســيدنبــه»برجام«باقي
ماندهبود،هويداشد.والديميرپوتينبا
صدوردستوريممنوعيتصدورسامانه
موشكياس300رالغوكرد.دستوري
كهروزگذشتهيكسالپسازصدور

تحققعينييافت.
زمزمهصدورسامانهپيشرفتهدفاعي
اس300بــهايران،ازســال1382با
انتشــارخبرهاييبهنقلازمنابعآگاه
نظاميايرانآغازشد.بااينحالقرارداد
800ميليوندالريخريد5ســامانه،
4ســالبعد،درزماننخستيندوره
رياســتجمهوريپوتينمنعقدشد.
اماسهسالبعدازانعقادقرارداد،دولت
»ديميتريمدودف«،رئيسجمهوري
وقتروســيهتحتفشارامريكاوطرح
اينبهانهازسويكشورهايغربيكه
اينقراردادقطعنامههايشورايامنيت
راعليهايراننقضميکند،تحويلاين

سامانههارابهتعويقانداخت.تصميمي
كهازســويايرانباشكايتبهدادگاه
بينالمللــيودرخواســتغرامــت4 

ميليارددالريمواجهشد.
اماگرهايكهبــاآنتصميمواين
شــكايتبهدندانافتادهبود،بهدست
»برجام«گشودهشــد.پسازدستور
كرمليــنبهلغــوممنوعيــتانتقال
اس300،رايزنيهــامياندوکشــور
برايامضاييکقــراردادجديدبراي

تحويلاينسامانههايدفاعيبهايران
آغازشد.تصميميکهازسويمقامات
کشــورمانبهارادهسياسيرهبراندو
کشوربرايتوســعههمکاريدرهمه
زمينههاتعبيرشــدوحتــيزمينهرا
برايتداومهمکاريهاينظاميبيشتر
فراهمکرد.بنابرايندورازانتظارنبود
كهموضعمقامــاتامريكاييدرقبال
ايــنتصميمرويمرزابــرازنگرانياز
نظامي-دفاعي توانمنديهاي افزايش
ايرانودرعينحالاعترافبهتعارض
نداشــتنآنباقطعنامههايگذشــته
شورايامنيتسازمانمللدربارهايران

حركتكند.
اواخربهمنماهسال94ودرحالي
كهتنهايكمــاهازآغازاجرايبرجام
گذشــتهبود،وزيردفاعايرانبهدعوت
همتايروسخودبهمســكوسفركرد
وبــاتوافقدربارهتســريعتحويلاين
ســامانهموشــكيبهتهرانبازگشت.
جديتدوطرفدرانجــاماينامربه
حديبــودكهخبرگزاريهاازاحتمال
تحويلاولينســامانهاس300درروز
29بهمنوازطريقبندرآســتاراخان
خبــردادند.امابرخــالفاينقطعيت
تحويلنخستينمحمولهسامانهپدافند

موشكياس300بهايراندرنزديكبه
دوماهگذشــتههمچنانباشايعاتو
ترديدهاهمراهبود.تااينكه6روزپيش
کرملينازتحويلنخســتينمجموعه
اينســامانهبهايرانخبردادويكبار
ديگرتحويلاس300بهايراندرصدر
اخبارقــرارگرفت.بهگفته»ديميتری
روگوزين«معاوننخســتوزيرروسيه،
تحويــلاينســامانهدريکمســير
توســط شــده طراحی لجســتيکی
متخصصانايرانوروســيهانجامشد.
ويازتوافقايــرانبرايبازپسگيري
شــکايتشعليــهروســيهدرديوان
بينالمللیداوریبعدازدريافتاولين
مجموعهخبرداد.اماحســينجابری
انصاری،سخنگویوزارتخارجهايران
درواكنشبهايناخبار،آنچهانجامشد
راتنهاطيمراحلنخستقراردادايران
وروســيهبرایتحويل»اس۳۰۰«به

ايرانتوصيفكرد.
پايانامــاواگرهادربــارهتحويل
اس300كهروزگذشــتهبــارونمايي
ازنخستينســامانهتحويلشدهرقم
خورد،دربرداشــتيديگــربهمعناي
فراهمشدنزمينهتداومهمکاريهاي
بيشــتردرحوزهنظامياســت.چنان
كــهدرماههايگذشــتهگمانهزنيها
وخبرهــايمتعدديدربــارهتمايل
ايرانبهخريدنســخههايپيشرفتهتر
اينســامانهپدافندموشكيوقرارداد
خريــدجنگندههاي»ســوخو-30«و
و»ام.آي-8« بالگردهاي»ام.آي-17«
ازروسيهدرمجموعبهارزشبيشاز8 

ميليارددالرمنتشرشدهاست.
ë  موشكي ســامانه  ويژگي هاي 

اس 300  
ســامانه»اس300«نســلسوماز
سيســتمهايپدافندموشكياستكه
طراحيوســاختآنازاواخردهه70 
درروســيهآغازشــد.اينسامانهيک

سامانهموشکیسطحبههوایدوربرد
وخودکششــیباقابليتاســتفادهدر
تمامیارتفاعهاســتكهويژهدفاعاز
دولتي، نهادهاي صنعتي، مؤسســات
پايگاههاينظاميومقرهايفرماندهي
دربرابرحمالتهواييوفضاييدشمن
طراحيشــدهوقادربهنابودســازي
اهدافبالســتيکاســت.متخصصان
نظامياس300رامعادلســامانههاي
ضدموشــكيپاتريوتامريكاارزيابي
اس300  موشــکي ســامانه كردهاند.
ميتوانــداهدافپــروازيرادرفاصله
150کيلومتريوارتفاع27کيلومتري
نابــودکند.ايــنســامانههمچنين
توانايیپيگيریهمزمان۱۰۰هدفو
درگيریهمزمــانبا۱۲هدفرادارد.
زمانآمادهســازیآنحدود۵دقيقهو
موشکهایآنازنوعانبارشوندهاست
کهمانندمهماتمعمولینيازبههيچ
گونهنگهداریدرمدتعمرمفيدخود

ندارند.
روســيهغيرازايرانقراردادفروش
اينسامانهبهكشورهاييچونليبيو
سوريهرامنعقدكردهبود.رژيماسراييل
نيزكهنميتوانســتاينسيســتمرا
مســتقيمًاازروســيهخريداريكند،
اس300خريداريشدهتوسطكرواسي
راخريداريكردوايندرحاليبودكه
طبققرارداد،انتقالاينسامانهبهكشور
سومممنوعاســت.عربستاننيزپس
ازجديشــدنموضوعانتقالسامانه
اس300بــهايــرانازتمايلبهخريد
سامانهاس400ازروسيهسخنگفته
اســت.الجزاير،ارمنســتان،جمهوری
بلغارستان،چين، بالروس، آذربايجان،
اوکراين، اســلواکی، قزاقستان، يونان،
ونزوئــال،ويتنامومصر؛13كشــوري
هستندكهجزروسيهوايراندرزمره
خريدارانياكاربراننسخههايمختلف

سامانهاس300قراردارند.
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دیگه چه خبر
استاندارد دوگانه در قضاوت عملکرد مطبوعات کشور

ديروزبرجستهســازیخبریواحدودرقالبتيتریمشــابهدرشــماریاز
روزنامههایکشورجلبتوجهکرد.»جوان«،»کيهان«،»رسالت«،»وطنامروز«،
»حمايت«،»سياستروز«،ســخنانرئيسکلبانکمرکزیدرامريکامبنیبر
اينکه»ايرانتقريبًاهيچچيزیازتوافقهستهایبهدستنياورده«راموردتوجه
قراردادندوبــاتيترهايیهمانندواغلبباتيتر»تقريبًاهيچ«آنرابهتيتريک
خودتبديلکردند.بالحاظهمســويیگرايشسياسیاينگروهازروزنامههاوبا
معياراصولروزنامهنگاری،اينرخدادطبيعیبهنظرمیرســدامانکتهاينجاست
کهشــماریازگردانندگاناينروزنامههاوفعاالنسياســینزديکبهآنان،در
مواردمتعددیکهروزنامههایارگانطيفسياسیرقيبيامستقل،خبرواحدی
رابرجستهســازیکردهاند،آنانرابه»تبانی«يا»اجرایفرماناتاقهایفکر«و
»دادنآدرسغلطبهافکارعمومی«متهمکردهاندکهاتهاماتینارواوآميختهبه
پيشــداوریاست.هماهنگیديروزاينطيفازروزنامههادرگزينشخبروحتی
انتخابکلماتمشابهبرایتيتريک،بارديگرضرورتپرهيزاز»استاندارددوگانه«
درقضاوتپيرامونکارنامهنشــرياتکشورراپررنگترازهميشهيادآورشد.اگر
زدنتيترهایمشابه،اصلیحرفهایوپذيرفتهشدهاست،اينحقبايدبرایهمه
بهرسميتشناختهشــودواگرچنينتيترهايی،بخشیازسناريویتشويشيا
فريبافکارعمومیاســت،همگانبايدازآنپرهيزکنندوناگفتهپيداســتکه
اصولحرفهایروزنامهنگاریومردم،نگرشنخســتراتأييدمیکنند.بنابراين،
انتظارمیرودفعاالنمطبوعاتیوحاميانسياسیآنهاکهخودنيزدرچندروزنامه
يکروزواحد،تيتريکسانمیزنند،بامشاهدهتيريکسانروزنامهها،آنانراآماج

گاليهانواعاتهاماتقرارندهند.

گالیه از امتیازدهی پیاپی »اوباما« به ایران
»يواسنيوز«نوشت:»ماشاهدرويکردعجيبیدرسياستخارجهامريکاهستيم
کهسابقهنداشتهاست.»اوباما«بهسختیدرتالشاستتاازتوافقهستهایمورد
عالقــهاشباايرانحفاظتکندوبرایآندرحــالدادنامتيازاتپياپیبهايران
استتامطمئنشودايرانازتوافقکنارنمیرود.«بهگزارش»انتخاب«،ايننشريه
امريکايیافزودهاست:»باوجودآنکهتصورمیشدشروطتوافقدربيانيهنهايیسال
گذشتهمشخصشده،امااينتوافقکمتربهقراردادیمحکمشبيهبودهوبيشتر
مانندنمايشیبايکخطسيرداستانیاست:تهرانامتيازاتبيشتریمیخواهد،
دولتامريکاواکنشــیراپيشنهادمیکند،ناظرانايراندرکنگرهوجاهایديگر
اظهارنگرانیمیکنندومقاماتامريکاپيشنهادبينابينیمطرحمیکنندتابتواند

بدونايجاداعتراضاتگستردهدرواشنگتن،تهرانراراضینگهدارد.«

انتقاد از انتشار »خالف قانون« گزارش »برجام« به مجلس 
معــاونپارلمانیوزارتامورخارجهازارســالگزارشايــنوزارتخانهدرباره
اجرایبرجامدر26فروردينماهبهکميســيونامنيتملیوسياســتخارجی
مجلسخبرداد.حسنقشقاویدرگفتوگوبا»خانهملت«،ضمنتأکيدبراينکه
»وزارتخارجهتاکنونقصوریدرموردزمانبندیمدنظرمجلسشورایاسالمی
نداشــته«،گفت:براساسقانون»برجام«،وزارتخارجهموظفاستهر3ماهبه
کميسيونامنيتملیوسياســتخارجیگزارشارائهدهدو26فروردينوزير
خارجه،گزارشنظارتیســهماههنخستاجرایبرجامرابهمجلسارسالکرده
اســت.ديروزهمزمانبااعالماينخبريکیازخبرگزاریهایمنتقددولتاقدام
بهانتشارمتنکاملاينگزارشکردکهباواکنشنايبرئيسکميسيونامنيت
ملیروبهروشــد.حسينسبحانینياايناقدامراخالفقانونوغيراخالقیخواند
وبهايرناگفت:»بهدليلآنکههنوزاينگزارشدرکميســيونمطرحنشــدهو
جلسهایدراينراستاتشکيلنشــدهاست،نبايدخبروجزئياتآنبهبيروناز
کميسيوندرزمیکرد.«ویافزود:»احتمااًلوباکمالتأسف،تصويریازگزارش
تهيهشــدهودراختياريکرسانهقرارگرفتهاست.آنهاچنينحقینداشتندکه

گزارشرابهبيرونببرند.«

ايران به جمع معدود كشورهاي برخوردار از پدافند دفاع موشكي پيوست 

سامانه »اس 300« رونمايي شد
دستگیري یك تروریست

وزيراطالعاتگفت:سربازانگمنام
امامزمان)عــج(دروزارتاطالعاتبا
اشرافحداكثري،بويژهدراستانهاي
غربيكشورباتعاملومشاركتفعال
مردميتوانستنددريكاقداماطالعاتي
وعملياتيدرتاريخ)27فروردين95(
يكيازعناصرتروريســتيرادستگير
كنند.بهگزارشايسنا،حجتاالسالم
سيدمحمودعلويدراينرابطهگفت:
براساساعترافاتمتهممشخصشد
كهويبرايانجــامعملياتانفجاري
درداخلكشــورازســويگروههاي

تروريستيمأموريتداشتهاست.
پرونده متهمان حمله به مطهری 
منتظر گزارش ضابط  دادگستری

وکيلعلیمطهریمیگويدپرونده
تعدادديگــریازمتهمــانحملهبه
موکلشدرشــهرشيراز،منتظرنهايی
شــدنگزارشضابطدادگستریاست
تافرآيندرسيدگیدردادسراینظامی
اســتانفــارسآغازشــود.مصطفی
ترکهمدانــیدرخصوصتشــکيل
پرونــدهبرایمتهمانآمريتدرحمله
بهعلیمطهریگفت:بخشنخســت
پروندهکهپيشتردرشعبه101دادگاه
کيفریدوشيرازرسيدگیوحکمصادر
شد،بههشتنفرازحملهکنندگان،دو
نفرازمســئوالندانشگاهوهمچنين
دانشجويیکهازموکلمبرایسخنرانی
دعوتکردهبود،اختصاصداشت.وي
افزود:درجريانتحقيقاتورسيدگی
بهبخشنخستپرونده،حملهکنندگان
مدعیشــدندافرادیبهآنهادســتور
دادهاندوبههميندليلپروندهایبرای
رسيدگیبهاتهاماتآمراناينحملهدر
دادسرایسازمانقضايینيروهایمسلح
استانفارستشکيلشد.علیمطهری
نمايندهتهراندرمجلسروزدوشنبه
18اســفند93بهمنظورسخنرانیدر
دانشگاهشيرازبهاينشهرسفرکرداما
درفاصلهفرودگاهتادانشگاهموردهجوم

افرادموتورسوارقرارگرفت.

اخبار

نايبرئيسجامعهمدرسينحوزهعلميهقمگفت:خوشبختانهامروزروابطآقای
روحانیودولتيازدهمباعلمامداومتدارددرحالیکهدردولتقبل،گاهیاين
رابطهبهطورکلیقطعبود؛يعنیآقايانمراجعتقليد،اصاًلدولتیهارابهحضورشان
نمیپذيرفتنداماامروزروابطحسنهبرقراراست.آيتاهللمرتضیمقتدايیدرگفتوگو
باايلناافزود:البتهبرخیازآقاياناشــکاالتیدارنداماصالحنمیدانندآنهاراعلنی
بگويند،چونتضعيفحاکميتورئيسجمهوريمیداننداماتذکراترامیدهندو

آقایدکترروحانیهمقولدادندکهآندغدغههاواشکاالترابرطرفکنند؛خود
آقایرئيسجمهوريگفتندمیدانمکهحضراتمراجعتقليدوعلما،دغدغههايشان
رادلسوزانهمیگويند.ویادامهداد:بحمداهللدرکليتارتباطدولتيازدهمبابزرگان
ومراجعتقليداشــکالینيستوروابطخوباستواگراشکالیهمباشد،تذکرات
الزمتوســطخودمراجعدادهمیشودواميدواريمهمانگونهکهرئيسجمهوري

محترمقولدادند،انشاءاهللآندغدغههانيزرفعشود.
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پايــان اما و اگر هــا درباره 
تحويل اس 300، در برداشتي 
ديگر به معناي فراهم شــدن زمينه 
تداوم همکاري هاي بيشتر در حوزه 
نظامي اســت. چنان كه در ماه هاي 
گذشــته گمانه زني هــا و خبرهاي 
متعددي درباره تمايل ايران به خريد 
سامانه  اين  پيشرفته تر  نسخه هاي 
پدافند موشــكي و قــرارداد خريد 
و  »ســوخو-30«  جنگنده هــاي 
بالگردهاي »ام. آي-17« و »ام .آي-
8« از روســيه در مجموع به ارزش 
بيش از 8 ميليارد دالر منتشر شده 

است. 


