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رؤساي جمهور جهان سوار چه ماشيني ميشوند
حفاظت از سران مملکتي و بخصوص روسايجمهور کشورهاي مختلف
هاي نيروهاي امنيتي
جهان ،از مهمترين و دش��وارترين مسئوليت
جمهور
همراه اين افراد اس��ت .به همين دليل ،خودروهاي روساي
هاي معمول دارد.
معموال تفاوتهاي امنيتي با مدل
از ط��رف ديگر در مواردي خودرويي که رئيسجمهور يک کش��ور
از آن اس��تفاده ميکند ،به علت ويژگيهاي خاص در سطح ملي و
شود .اين خودروها با خودروهاي
المللي ش��ناخته و مشهور مي
بين
معمولي تفاوتهايي دارند و بيش��تر آنها ضدحريق ،ضد گلوله و ضد
انفجار هس��تند .گاهي هم ممکن است اين خودروها بسيار معمولي
باشند و از اين جهت براي طيفي از مخاطبان جذاب جلوه کنند.
در ادامه مروري خواهيم داش��ت بر تعدادي از خودروهاي مشهور
روس��ايجمهور ايران و جهان و علت متفاوت ب��ودن آنها با ديگر
کنيم.
مدلهاي مشابه را بررسي مي

خودروهاي رؤسايجمهور آمريکا
ايده اس���تفاده از ايمني باال براي خودروي رئيسجمهوري آمريکا از س���ال  1963 /1342و بعد از ترور جان اف .کندي ش���کل گرفت .جان اف .کندي هنگامي که سوار يک
ليموزين لينکلن کابريو کوپه بود ،ترور ش���د .پس از آن اين خودرو و به طور کلي خودروهاي روباز ديگر براي روس���ايجمهور استفاده نشد .کندي در دوران رياستجمهوري
شد و به نظر ميرسد عالقه بسياري به خودروهاي روباز داشت و در نهايت استفاده از يکي از همين خودروها باعث مرگ او شد.
گاهي با فورد تاندربرد مشهور خود نيز ديده مي
کنند ،اما در چند نمونه نادر
جمهوري براي تردد در زمان مسئوليت استفاده مي
هاي سياسي و امنيتي از خودروي مخصوص رياست
جمهور براي حفظ پروتکل
معموال روس���اي
کردند .بيل کلينتون از
افرادي بودند که در دوران رياستجمهوري با خودروي شخصي خود تردد مي
جمهورهايي بود که در بسياري مواقع از فورد موستانگ شخصي خود و بدون راننده براي تردد
رئيس
استفاده ميکرد.
جمهور آمريکا کاديالک منحصر به فردي اس���ت که درهاي آن
اکنون خ���ودروي اختصاصي رئيس
به س���نگيني درهاي يک هواپيماي بوئينگ  757اس���ت .بدنه اين هيوالي آمريکايي ضد گلوله و
چرخهايش ضد پنچري اس���ت .ضخامت بدنه اين خودرو فوالدي به قطر  10سانتيمتر و کابينش در
مقابل گازهاي شيميايي کامال ايمن است .عالوه بر اين در اين خودرو يک مخزن اکسيژن اضطراري و
بانک خون کوچکي از گروه خوني رئيسجمهور براي تزريق در مواقع اضطراري قرار گرفته است.
اما شهرت اين کاديالک ليموزين از زماني آغاز شد که اوباما ،رئيسجمهور وقت آمريکا ،هنگام پياده
ش���دن از خودرو هدف دوربين عکاسان خبري قرار گرفت .ضخامت در اين خودرو حدود  20سانتي
متر اس���ت و به همين دليل توجه بس���ياري را به خود جلب کرد .کاديالک ليموزين از ايمنترين خودروهاي جهان است که بدنه آن از چند اليه فوالد و سراميک تشکيل شده
هاي هشت تني ضد گلوله دارد .شاسي آن نيز از استيل تقويت شده با ضخامت  12/7سانتيمتر ساخته شده است.
و شيشه
همچنين اين خودرو مجهز به اس���لحه ديد در ش���ب و دور برد ،گاز اشکآور و قابليت اتصال به خط امن براي برقراري تماسهاي محرمانه است .اين خودرو از يک پيشرانه 6/5
برد و حداکثر سرعتش به  96کيلومتر بر ساعت ميرسد و قيمتش حدود  300هزار پوند (نزديک به  1/5ميليارد تومان) است.
ليتري بهره مي

خودروهاي روسايجمهوري پيشين ايران
کنند.
به طور معمول ،شخصيتهاي سياسي که در کشور داراي مسئوليت هستند ،طبق پروتکلهاي امنيتي از خودرو براي تردد استفاده مي
جمهور دورههاي پنجم و ششم بود،
يکي از خودروهاي مشهور روسايجمهورجمهوري اسالمي ايران مرسدس بنز آبي رنگ مرحوم آيتاهللهاشمي رفسنجاني بود .او که رئيس
در زمان رياستجمهوري و بعد از آن با همين خودرو رفت و آمد ميکرد .اين خودرو از کالس اس مرسدس بنز و ديفرانسيل عقب است و آخرين نمونه آن سال 1993 /1372
 Wنوع سدان دو مدل اتاق اس���تاندارد و اتاق بلند دارد و در زمان توليد با  10موتور مختلف بنزيني و ديزل عرضه شده است .خودروهاي
توليد ش���ده است .مرسدس بنز 126
هاي کشورها
سفارشي اين رده که براي حفاظت از شخصيت
توليد ش���ده است ،به صورت ضد گلوله ساخته ميشد .اين
خودرو اکنون در اروپا و آمريکا با توجه به س���ال ساخت،
نوع موتور ،امکانات و س�ل�امت خودرو از  6تا  30هزار دالر
قيمت دارد.
جمهور دوره نهم و
همچنين محمود احمدي ن���ژاد ،رئيس
ش���د که با آغاز دوران
دهم ،خودروي پژو  504س���وار مي
جمهوري ،پژو پارس به عنوان خودروي حفاظتي او
رياس���ت
انتخاب شد.
او بعد از گذشت يک دوره از رياستجمهوري نيز خودروي
خود را به حراج براي خيريه گذاش���ت .پژو  504تا س���ال  1362/1983در اروپا توليد ميشد و خودرويي بود که به لحاظ قيمت و فضاي داخل در زمان خود بسيار محبوب بود.
اين خودرو اکنون با قيمت حدود  5ميليون تومان در بازار خريد و فروش ميشود.

50

خرداد 96
شماره 2243

