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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

در دوران جنــگ تحمیلی و حمله 
عراق به ایران، نیروی هوایی ایران مجهز 
-F« ،»4-F« .به چندین جنگنده بود

MIG« ،»5 29« و جنگنده های سبک 
چینی »J-7«، از جمله آن جنگنده ها 
هســتند که یا از زمان محمدرضا شاه 
پهلوی باقی مانده بودند یــا در دوران 
جنگ تحمیلی به ناوگان نیروی هوایی 
افزوده شده بود و ایران تجربه جنگ با آنها 
را دارد. اما از آن زمان تاکنون جنگنده ها و 
تسلیحات نظامی مدرن، پیچیده و بسیار 
قوی به صنعــت هوایی و نظامی جهان 
افزوده شده که دســت ایران به واسطه 

تحریم ها از آنها کوتاه مانده است. 
قطعنامه 1737 چگونه شکست؟

البته ایران در طول این سال ها موفق 
به تولید چندین نمونه جنگنده بومی و 
نمونه های متعدد دیگری از تسلیحات 
نظامی شده است، اما این تولیدات قطعا 
به معنای بی نیازی نیروی هوایی ایران 
از به روزترین و قوی ترین تســلیحات و 
جنگنده های تولید شده در جهان نیست. 
در تمام این سال ها ایران به دنبال خرید 
و تامین این جنگنده ها بوده اســت اما 
شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر 
2006 ذیل قطعنامه 1737، ممنوعیت 

فروش سالح به ایران و صادرات سالح 
از ایران را وضع کرد. این ممنوعیت در 
سال 2010 در قطعنامه 1929 حتی 
تشدید هم شد و بدین ترتیب ایران دیگر 
نه می توانست دســتاوردهای صنایع 
دفاعی خود را صادر کنــد و نه اینکه به 
خرید محصوالت نظامی و دفاعی از دیگر 
کشورها بپردازد. با امضای برجام اما قرار 
شــد که این َدر پس از پنج سال به روی 
ایران باز شود. در دو هفته پایاتی مذاکرات 
توافق هسته ای، موضوع لغو تحریم های 
تسلیحاتی و موشکی ایران مطرح و از 
سوی روسیه و چین مورد استقبال قرار 
گرفت. بر خالف روســیه و چین، دیگر 
طرف های برجام، چندان مایل به این کار 
نبودند. مسکو اما اعالم کرده بود که این 
تحریم ها باید جزو اولین محدودیت هایی 
باشند که برداشته می شوند و همین امر 
هم موجب بروز اختــالف جدی میان 

اعضای 1+5 شد.
گوشه ای از پشت پرده عجله 
آمریکا برای فروپاشی برجام

درنهایت پــس از کش و قوس های 
فراوان، راه حلی به دست آمد که بر اساس 
آن تحریم های تســلیحاتی و موشکی 
ایران برداشته می شــود، اما به صورت 

تدریجی و مرحله به مرحله. 
مرحله اول برداشــتن این تحریم ها 

مربوط به تسلیحات ســبک و متعارف 
است که مطابق برجام، مقرر شده است 
پنج ســال پس از امضای برجام در سال 
2015، یعنی 18 اکتبر 2020 و پس از 
آنکه گزارش بین المللی سازمان انرژی 
اتمی صلح آمیز بودن برنامه هســته ای 
ایران را تایید کرد، ایــن تحریم ها برای 
ایران لغو شود.  یکی از دالیلی که دولت 
ایران تاکید بر حفظ برجام و ماندن در آن 
دارد و دولت آمریکا نیز سعی در تحریک 
ایران برای خــروج از برجام دارد، همین 
امتیازات پلکانی برجام اســت که زمان 
آنها در تاریخ های متفاوت فرا می رســد. 
برای مثال عــالوه بر انقضــای تحریم 
تسلیحات سبک و متعارف که در اکتبر 
2020 به پایان می رسد، در سال 2023 
تحریم های مربوط به تسلیحات سنگین 
و موشکی اتمام پیدا می کند و در 2025 
نیز قطعنامه های پیشــین سازمان مل 
علیه ایران که عمدتا قطعنامه های فصل 
هفتمی بودند دیگر قابلیت بازگشت خود 
را از دست می دهند. از این رو طبیعی است 
که آمریکا تمام تمرکز خود را معطوف به 
فروپاشــی برجام قبل از فرا رسیدن این 
تاریخ ها کند؛ به ویژه که با خروج ایران از 
برجام تمامی تحریم های سازمان ملل و 
قطعنامه های پیشین به شکل خودکار 

علیه تهران فعال خواهند شد. 

 توئیت های نگران 
و قدرت نمایی ایران 

به دنبال همین نگرانی اســت که 
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اخیرا 
نســبت به انقضای تحریم تسلیحاتی 
ایران هشــدار داد. او لینکی از ســایت 
وزارت خارجــه آمریــکا را در توئیت 
خود قرار داد کــه در آن زمــان پایان 
تحریم های تسلیحاتی ایران به صورت 
کاهشــی به جلو مــی رود و طبق آن 
تحریم های تســلیحاتی ایران روز 18 
اکتبر 2020 )27 مهرمــاه 1399( به 
پایان خواهد رســید و پس از آن ایران 
می تواند به فروش تسلیحات پرداخته 
و از کشور هایی نظیر روسیه و چین نیز 

تســلیحات خریداری کند. پمپئو در 
همان توئیت از تمام متحدان و شرکای 
آمریکا خواست که برای متوقف ساختن 
رفتارهــای بی ثبات کننــده تهران در 
 منطقه فشــارها بر حکومــت ایران را 

افزایش دهند. 
ایران اما در این سوی ماجرا در آستانه 
انقضای تحریم تسلیحاتی اش، مذاکره 
با چین و روســیه برای خرید و فروش 
جنگنده و تسلیحات نظامی را آغاز کرده 
است. حضور پررنگ ایران در نمایشگاه 
هوافضای روسیه، نشــانه ای از همین 

رایزنی هاست. 
نمایشــگاه بین المللی هوافضای 
روســیه به نام ماکــس-2019 پنج 
شــهریور با حضور ایران و 16 کشــور 
دیگر در مجموعه نمایشگاه هوایی شهر 
ژوکوفسکی در شرق مسکو به مدت پنج 
روز آغاز به کار کرده و ایران برای دومین 
بار اســت که در این نمایشگاه حضور 
می یابد. وزارت دفاع جمهوری اسالمی 
ایران در این نمایشــگاه پهپاد نظامی 
مبین با ســه متر طول و 670 کیلوگرم 
وزن را بــه عنوان یکــی از جدیدترین 
محصوالت خود نمایــش داد. نمایش 
این پهپاد کــه می تواند 120 کیلوگرم 
تســلیحات و تجهیــزات مــورد نیاز 
ماموریت را با خــود حمل کند، بازتاب 

گسترده ای در رسانه ها داشت. 
به گزارش ایرنا، اندیشکده انگلیسی 
 )Russi( »مطالعات راهبردی »روسی
در گزارشــی با عنــوان »هواپیماهای 
بدون سرنشین در خاورمیانه« با بررسی 
کشــورهای دارنده فناوری در منطقه 
یعنی ایران، ترکیه و رژیم صهیونیستی، 
اعالم کرد: »جمهوری اســالمی ایران 
با وجود ســال ها تحریم در حوزه های 
مختلف به ویژه در عرصه نیروی هوایی، 
توانســته به طور مستقل هواپیماهای 
بدون سرنشین خود را توسعه دهد و از 
این هواپیماها علیــه اهداف گروه های 
تروریســتی در عراق و سوریه استفاده 

کند.«
در این گزارش با یادآوری عملیات 
نیروهای ایرانی در شــکار هواپیمای 
بدون سرنشین جاسوســی »آر کی و 
RQ170( »170( آمریکایی آمده است: 
»متخصصان ایرانی توانستند که کل 
مجموعه این پهپاد آمریکایی را با روش 

مهندسی معکوس بسازند.«
پیشنهاد روسیه و چین برای 

فروش جنگنده به ایران
از ســوی دیگــر به نظر می رســد 
روسیه و چین نیز از تقویت تسلیحاتی 
ایران اســتقبال می کنند. روز گذشته 
امیر ســرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، 

مدیرعامل ســازمان صنایــع هوایی 
نیروهای مســلح در حاشیه نمایشگاه 
هوافضای روســیه )ماکــس2019( 
در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه 
تحریم های تسلیحاتی بر اساس برجام 
تا 14 ماه دیگر برداشته خواهد شد و آیا 
موضوع خرید جنگنده در دستور کار قرار 
دارد یا خیر، گفت: کشورهای مختلفی به 
ما پیشنهاد می دهند و درباره آن بحث 
و مذاکره هم صورت می گیرد، اما همه 
اینها منوط به آن است که تاریخ پایان 

تحریم های تسلیحاتی فرا برسد.
او از پیشــنهاد روس ها و چینی ها 
برای فروش جنگنــده به ایــران نیز 
خبر داد و افزود: در حــوزه پهپاد یکی 
از پیشــرفته ترین کشــورهای جهان 
هستیم و به برخی از کشورهای جهان 
هم صادرات داریم؛ حتی کشور روسیه 
هم درخواســت برخی پهپادها را از ما 
داشــته اند که باید آن را بررسی کنیم 
و مجوزهای الزم را بــرای صادرات آن 

اخذ کنیم.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع 
هوایــی نیروهای مســلح شــرحی 
از دیگــر محصوالتــی که ایــران در 
نمایشگاه مســکو به نمایش گذاشته 
مانند جت آموزشــی کوثر 88 و ریز 
قطعات و پره های موتــور هواپیما با 
تکنولوژی های بــاال ارائه کرد و ادامه 
داد: »همــه تجهیزاتــی را که در این 
نمایشــگاه به نمایش گذاشته ایم با 
هدف صادرات و بــرای فروش عرضه 
شده؛ البته اولین سال هایی است که 
ما وارد این عرصه شــده ایم، اما تا به 
امروز چند تفاهم نامه با چند شرکت 

منعقد کرده ایم.«
بدین ترتیب به نظر می رسد ایران 
در حال آماده ســازی مقدمــات برای 
18 اکتبر 2020، یعنــی پایان تحریم 
تسلیحات سبک و متعارف ایران است؛ 

کابوسی برای آمریکا.

پیشنهاد روسیه و چین برای فروش جنگنده به ایران؛

آمریکا و کابوس 18 اکتبر

خبر

در حالی که آمریکا مکرر نسبت به انقضای تحریم تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر 2020 هشدار می دهد و نگرانی عمیق 
خود را از دادوستدهای تسلیحاتی ایران با پایان یافتن این تحریم مطرح می کند، امیر سرتیپ عبدالکریم بنی طرفی، 

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در حاشیه نمایشگاه هوافضای روسیه )ماکس2019( از پیشنهاد روسیه 
و چین برای فروش جنگنده به ایران خبر داد. 

وزیر خارجه ایران، در خصوص گفت وگو درباره برجام گفت: ما 
آماده گفت وگو و رایزنی با دیگر طرف ها در خصوص بهترین شیوه 
اجرای این توافق هستیم. ما با اروپا برای یافتن راهی برای عمل به 

تعهداتشان ذیل برجام گفت وگو می کنیم.
محمد جواد ظریف در گفت وگو با خبرگزاری »برناما« مالزی 
در حین ســفر یک روزه خود به مالزی بر عــدم مذاکره مجدد 
ایران درباره برجام توضیح داد: اگر آنها )4+1( برای پایبندی به 
تعهداتشان، نیاز به تعامل با آمریکا دارند، مسئله ای است که به 

آنها مربوط می شود و ایران هیچ نقشی در آن ندارد.

وی ضمن درخواســت از طرف های اروپایــی برجام برای 
پایبندی کامل به این توافق هســته ای گفــت: ایران به همان 
 انــدازه دیگر اعضــای برجام، بــه توافق )هســته ای( پایبند 

خواهد ماند.
ظریف تصریح کرد: علی رغم پایبندی ایران، روسیه و چین به 
برجام، پایبندی دیگر طرف های این توافق هسته ای )انگلیس، 
فرانسه، آلمان( قابل مشاهده نیست یا اینکه آنها پس از خروج 
یکجانبه ســال گذشــته آمریکا از برجام، »اراده سیاسی برای 

پایبندی« به این توافق هسته ای ندارند.

خروج ترامپ از برجام  به دالیل شخصی است
وزیر خارجه آمریکا درباره بهانه خــروج آمریکا از برجام که 
مسئله موشکی ایران بود، گفت: این موضوعات بخشی از توافق 
نیســت. ما در زمینه موضوع هســته ای به توافق رسیدیم، ما 
می بایست برنامه هسته ای خود را محدود می کردیم و همچنین 
موافقــت کردیم که اگر بــه پیشــرفت هایی در زمینه اجرای 
توافق هسته ای دست پیدا کنیم، اعتماد برای حرکت به سوی 
موضوعات دیگر به وجود خواهد آمد. ظریف ادامه داد:  اما آمریکا 
شکست خورد و نمی تواند تعهد و پایبندی به توافق هسته ای را به 

موضوعات دیگری مشروط کند که در توافق وجود ندارد.
رئیس دستگاه دیپلماســی ایران، خروج آمریکا از برجام را 
به واسطه دالیل شخصی ترامپ دانست و گفت: وی )ترامپ(، 
میراث اوباما )رئیس جمهور سابق آمریکا( را دوست ندارد. او فقط 
به واسطه دالیل شخصی و نه به دالیل مهم، خواستار خروج از 

توافق هسته ای است.

ظریف: 

آماده گفت وگو درخصوص بهترین شیوه اجرای توافق هستیم 
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فرمانده سپاه: 
 راهبرد دشمن تحمیل 

فرآیند مذاکره است
سردار حسین ســالمی، فرمانده کل سپاه 
در جریان سرکشــی از پایگاه ها و پاسگاه های 
مرزی تاکید کرد: ما معتقد هســتیم مقاومت 
اقتصادی از طریق رونق تولید امکانپذیر است 
و این تنها راه گذر ما از شرایط موجود در قبال 
راهبردی که دشمن با جستجوی آن درصدد 
تسلیم ملت ایران و تحمیل فرایند مذاکره است 
خواهد بود؛ ما تصمیم گرفته ایم مقاومت کنیم 
و این مقاومت ممکن و ســاده است زیرا اراده 
ملت ایران، رهبر معظم انقالب اسالمی و همه 

بخشهای نظام پشت آن است.
    

عمره مفرده به صورت محدود 
راه اندازی می شود

حجت االسالم سیدعبدالفتاح نواب، نماینده 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج 
ایرانی، در دیدار جمعی از روحانیون استان های 
آذربایجــان غربــی و شــرقی از اراده قوی در 
راه اندازی مجدد عمره مفرده به صورت محدود 
خبر داد و یادآور شد: دلیل این محدویت فراهم 
نبودن زیرســاخت های ارتباطی بین دو کشور 
ایران و عربستان است که امیدواریم این مشکل 

در آینده نزدیک برطرف شود.
    

ضرغامی:
مقام معظم رهبری در انتصاب 
هیچ مسئولی دخالت نمی کنند

عــزت اهلل ضرغامی در ســخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه شــهر قم با اشــاره به 
حمایت های محکم و بدون قید و شــرط امام 
راحل و رهبر معظم انقالب از دولت ها از ابتدای 
انقالب اســالمی، گفت: گاهی این حمایت ها 
هزینه هایــی هم برای رهبری در پی داشــته 
است، اما سیره ایشــان از ابتدا دفاع و حمایت 
از دولت ها بوده اســت. وی افزود: مقام معظم 
رهبری در انتصــاب هیچ مســئولی دخالت 
نمی کنند و دولت ها فقط برای پیشبرد اهداف 
نظام، در دو سه پست بســیار مهم و حساس، 

هماهنگی هایی را انجام می دهند.
    

 محمدعلی نجفی 
به زندان بازگشت

محمدجواد حشمتی، رییس کل دادگستری 
استان تهران با بیان اینکه محمدعلی نجفی به 
زندان بازگشــت، گفت: برابر ضوابط و مقررات 
قانونی هرچند با گذشــت اولیــای دم قصاص 
منتفی می شــود، ولی در مورد جنبه عمومی 
جرم قتل توســط دادگاه حکم مقتضی صادر 
خواهد شد. به نوشــته میزان، وی تصریح کرد: 
مضافا اینکه محکومیت نامبرده بابت نگهداری 
ســالح غیرمجاز به قــوت خود باقی اســت و 

سرانجام نیز مجازات اشد اجرا می شود.
    

آبه شینزو: 
 در راستای تنش زدایی 
با روحانی دیدار می کنم

به گزارش نیویــورک تایمز، آبه شــینزو، 
نخســت وزیر ژاپن روز جمعه در کنفرانســی 
خبری با اشاره به تمایلش برای دیدار با حسن  
روحانی، رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به منظور 
تنش زدایی در خاورمیانه اعالم کرد: »صلح و 
ثبات در خاورمیانه ارتباط مستقیمی با منافع 
ملی ژاپن دارد. من مصرانه به کاهش تنش ها 
در خاورمیانه ادامه می دهم و بهترین نقش را 

در این زمینه ایفا خواهم کرد.«
    

در نمازجمعه دیروز صورت گرفت
حمالت تند علم الهدی  به روحانی

حســن روحانی، رئیس جمهــوری هفته 
گذشــته در همایــش دســتاوردهای دولت 
گفت: »برخی در گوششان پنبه است؛ هرچه 
می گوییــم، می گویند مذاکره چه ســودی 
دارد؟« آیت اهلل علم الهدی، امام جمعه مشهد 
دیــروز در خطبه های نماز جمعه با اشــاره به 
این اظهارات گفت: »باید در پاســخ گفت که 
این ها در گوششــان پنبه نیست، در سرشان 
عقل اســت که می گویند چه سودی برده ایم! 
مگر خود شــما نگفتید کســی که با آمریکا 
مذاکره کند »دیوانه« است؟ 15 دقیقه با اوباما 
مذاکره تلفنی داشــتید، با وزیــر خارجه اش 
خیابان گردی کردید، نتیجه اش جز این برجام 
لعنتی شد؟ هر دستاوردی برای برجام توهم 

می کنید، به هزینه ای که کردید می ارزید؟ 

ایران در آستانه انقضای 
تحریم تسلیحاتی اش، 
مذاکره با چین و روسیه 

برای خرید و فروش 
جنگنده و تسلیحات نظامی 

را آغاز کرده است. حضور 
پررنگ ایران در نمایشگاه 

هوافضای روسیه که از 5 
شهریور به مدت پنج روز در 

شرق مسکو آغاز در حال 
برگزاری است؛ نشانه ای از 

همین رایزنی هاست 

مقرر شده پنج سال پس 
از امضای برجام در سال 

2015، یعنی 18 اکتبر 
2020 و پس از آنکه گزارش 
بین المللی سازمان انرژی 

اتمی صلح آمیز بودن برنامه 
هسته ای ایران را تایید 

کرد، تحریم های مربوط 
تسلیحات سبک و متعارف 

ایران لغو شود

فرمانده نیروی پدافنــد هوایی ارتش گفت: 
نیروهای مسلح در هوشیاری کامل به سر می برند و 
رصد، اخطار و برخورد با هرگونه اقدام دشمنان برای 
به خطر انداختن منافع کشورمان را در دستور کار 
خود قرار داده اند به گونه ای که دشمنان در فاصله 
200 مایلی از تنگه هرمز و در دریای عمان متوقف 

شــده اند و جرأت تهاجم به منافع ایران اسالمی 
را ندارند. به گزارش ایلنا، امیرســرتیپ علیرضا 
صباحی فرد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه این هفته تهران با بیان اینکه در حال تبدیل 
شدن به قدرت اول پدافندی در منطقه هستیم، 
افزود: قطار پیشرفت پدافند هوایی در ریل پیشرفت 

قرار گرفته و در گام دوم انقالب شــگفتانه های 
بسیار زیادی را ارائه خواهد کرد که باعث دلگرمی 
دوستان و بیم و هراس دشمنان خواهد شد. امیر 
صباحی فرد با اشاره به رونمایی از سامانه باور 373 
گفت: سامانه موشکی برد بلند و استراتژیک باور 
373 دارای مزیت های فراونی است که تنها چند 

کشور محدود توان تولید آن را دارند. بومی بودن 
این سامانه یکی دیگر از ویژگی های آن است که 
می تواند متناسب با شرایط ایران و در هر شرایط 
آب و هوایی عملیاتی شده و متناسب با تهدیدات از 
آن بهره برد. وی اظهار داشت: سامانه برد متوسط 
15 خرداد یکی دیگر از سامانه های پدافند هوایی 
کشور است که رونمایی و عملیاتی شد. این سامانه 
نیز می تواند با اهداف مختلف درگیر و آنها را منهدم 
کند. همچنین در چند روز گذشته سامانه راداری 
فلق با برد 400 کیلومتر رونمایی شــد. همه این 

توانمندی ها نشان می دهد که فرزندان انقالب 
اسالمی توان طراحی و ساخت انبوه سامانه های 
فرماندهی و کنترل و تولید انواع تجهیزات دفاعی 
و دفاع سایبری را دارند که پایداری در صحنه نبرد 
را برای ما به همراه داشــته است. فرمانده نیروی 
پدافند هوایی ارتش تصریح کرد: اگر دشمن در 
حوزه دفاعی احساس ضعفی از سوی ایران می دید 
به کشور ما حمله می کرد اما خوب می داند توان 
رزمی ایران قابل آزمودن نیســت و اولین اشتباه 

آنها، آخرین اشتباهشان خواهد بود. 

فرمانده پدافند هوایی ارتش: 

دشمنان در ۲۰۰ مایلی از تنگه هرمز متوقف شده اند


