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 سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
آنتونيو گوت��رش، دبير كل س��ازمان ملل روز 
شنبه ششم آگوست به مناسبت »ممنوعيت 
تسليحات هسته اي« گفت كه جهان نياز دارد 
فرايند خلع س��اح هس��ته اي را از سر بگيرد. 
گوترش در پيام خ��ود به كش��ورهاي دارنده 
تسليحات هسته اي اشاره كرد و از آنان خواست 
ابتكار عمل را به دس��ت گيرن��د و قبل از همه 
اصل »عدم اس��تفاده از تس��ليحات هسته اي 
به عنوان ط��رف اول« را تصوي��ب كنند. اين 
نگراني و درخواست دبير كل سازمان ملل در 
حالي مطرح مي شود كه چش��م اندازي براي 
معاهده اي ت��ازه براي جايگزيني اس��تارت نو 
ديده نمي شود. گذش��ته از اين، تهديد روسيه 
به استفاده از تسليحات هسته اي  مقابل دخالت 
مستقيم امريكا و متحدان غربي اش در جنگ 
اوكراين، افزايش تنش در ش��رق آس��يا بر سر 
س��فر جنجالي و تحريك آميز نانسي پلوسي، 
رئيس مجلس نمايندگان امري��كا به تايوان و 
تشديد آزمايش هاي موش��كي كره شمالي در 
كنار احتمال انجام هفتمين آزمايش اتمي اين 
كشور، همگي باعث شده است اين درخواست 
دبير كل سازمان ملل شانسي نداشته باشد بلكه 
چشم انداز واقعي به س��مت دوره اي جديد از 
رقابت هسته اي باشد؛ دوره اي كه مي توان آن 

را سومين عصر هسته اي ناميد. 
»انپيتي«درآستانهفروپاشي

دهمين كنفرانس بين المللي بازنگري معاهده 
منع اشاعه تسليحات هسته اي)ان پي تي( بعد 
از دو س��ال در اول آگوست در مجمع عمومي 
سازمان ملل برگزار شد. قرار بود اين كنفرانس 
در س��ال2020 برگزار ش��ود ام��ا همه گيري 
كوويد19 باعث ش��د برگزاري آن بارها و بارها 
به تعويق بيفتد. قرار است اين كنفرانس چهار 
هفته به طول بكشد و انتظار مي رفت دست كم 
اتفاق نظري براي گام هاي بعدي و بازنگري در 
مفاد ان پي تي به دست بيايد اما شرايط موجود 
به نحوي اس��ت كه نه تنها دستيابي به چنين 
چيزي بعيد به نظر مي رسد بلكه شكاف هاي 
عميق بين قدرت هاي هس��ته اي باعث شده 
است نگراني هايي حتي در مورد اصل ان پي تي 
به وجود بيايد. در واقع، كنفرانس قبلي در سال 
2015 نشان داد اختافات موجود مي تواند تا 
حدي پيش برود كه مانع از حصول اتفاق نظر 
بين شركت كنندگان در كنفرانس باشد چنانكه 
كشورهاي حاضر در كنفرانس آن سال، حاضر 
نشدند بر سر مبنايي براي تبديل خاورميانه به 
منطقه  عاري از تس��ليحات هسته اي به توافق 
برس��ند. اكنون نيز وضعيت به همين صورت 
است، زيرا جنگ روسيه و اوكراين آنقدر تنش 
روس��يه و امريكا را به عن��وان دو قدرت اصلي 
هس��ته اي در جهان تش��ديد كرده است كه 

بي شك بر اين كنفرانس سايه مي اندازد و مانع 
اين مي شود در خصوص بازنگري در ان پي تي 
توافقي به دست بيايد. چنانچه انتظار مي رفت 
نمايندگان كش��ورهاي غربي از اين كنفرانس 
براي حمله به روسيه اس��تفاده كردند و ايگور 
ويشنوتس��كي، معاون بخش منع گسترش و 
كنترل تس��ليحات وزارت خارجه روسيه نيز 
امريكا را متهم كرد كه با تكيه بر نيروي هسته اي 

خود در اوكراين مداخله مي كند. 
 فروپاشيكنترلتسليحاتهستهاي 

اين رويارويي باعث شد روزنامه ژاپني آساهي 
در ارزياب��ي خ��ود از اين كنفرانس بنويس��د: 
»پيمان منع اش��اعه تس��ليحات هسته اي در 
بيش از 50سال گذشته هنجاري براي حمايت 
از خلع ساح هسته اي و ممانعت از اشاعه اين 
تس��ليحات بوده، اما حاال اين پيمان در خطر 
است.« گوترش نيز در جريان سفر خود به ژاپن 
و حضور در مراس��م هفتاد وهفتمين سالگرد 
انفجار بم��ب اتمي در هيروش��يما اظهار نظر 
مشابهي داشت. او كه نخستين دبير كل سازمان 
ملل بود كه بعد از 12سال در اين مراسم شركت 
مي كرد، هيروشيما را به عنوان يك نماد جهاني 
توصيف ك��رد. در عين حال، درب��اره خطرات 
گسترش بحران هاي جدي و جنگ افزارهاي 
هس��ته اي از خاورميانه گرفته تا ش��به جزيره 
كره و حمله روس��يه به اوكراين هشدار داد و 
گفت: »در سرتاسر جهان، اين تصور كه صلح 
به بازدارندگي هسته اي بستگي دارد، در حال 

افزايش است.« او اين وضعيت را به »تفنگ پر« 
تشبيه كرد كه بشريت در حال بازي با آن است 
و هشدار داد كه »بشريت تنها با يك سوءتفاهم 
تا نابودي هسته اي فاصله دارد و اكنون كاهش 
نزديك 13هزار كاهك هسته اي در سرتاسر 
جهان بيش از هر زمان ديگر دش��وارتر ش��ده 
است.« اين هشدار گوترش از آن جهت اهميت 
بيشتري پيدا مي كند كه معلوم نيست پيمان 
استارت نو چه سرنوش��تي خواهد داشت. اين 
پيمان براي كاهش تسليحات هسته اي روسيه 
و امريكا در نوامبر سال2009 و بين ديميتري 
مدودف، رئيس جمهور پيشين روسيه و باراك 
اوباما، رئيس جمهور پيش��ين امريكا امضا شد 
و هر چند مدت آن تا آوريل س��ال2010 تمام 

مي ش��د اما دوبار تاكنون تمديد ش��ده است 
و تا س��ال2026 دوام دارد، البته بعد از اينكه 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه و جو 
بايدن، رئيس جمهور امري��كا طي يك تماس 
تلفني در فوريه سال2021، آن را براي پنج سال 
ديگر تمديد كردند، با اين حال معلوم نيست بعد 
از اين مدت چه بر سر استارت نو بيايد يا حتي 
معاهده اي جايگزين آن خواهد شد يا نه. با وجود 
اينكه آدام شينمن، نماينده ويژه امريكا در امور 
عدم اشاعه هسته اي، در جريان كنفرانس اخير 
سازمان ملل از آمادگي كشورش براي مذاكره 
در خصوص آينده كنترل تسليحات گفت اما 
آندري بلوس��وف، معاون هيئت روسي در اين 
كنفرانس اعام آمادگي شينمن را در سطحي 
ارزيابي نكرد كه بتواند ب��ه معناي اراده جدي 
براي مذاكرات باشد. سخنان بلوسوف در مورد 
رد هر گونه پيش شرطي از سوي امريكا به اين 
معناست كه مس��كو چندان به نيت امريكا در 
خصوص تمديد استارت نو يا جايگزين كردن 
آن با معاهده اي جديد خوش بين نيس��ت و به 
همين جهت است كه گفت: »پيش بيني اينكه 
آيا روس��يه قادر خواهد بود تا قبل از انقضاي 
پيمان استارت جديد در سال 2026 به توافقي 
با اياالت متحده برس��د يا خير، دشوار است.« 
اين حرف او به آن معناس��ت كه احتمال دارد 
پيمان استارت نو به عنوان تنها پيمان مهم براي 
كنترل و كاهش واقعي تسليحات هسته اي بعد 

از اين مدت تمديد نشود. 

 سومينعصرهستهاي
نخس��تين عصر هس��ته اي بين دو ابرقدرت 
جنگ سرد بود كه با اتكا بر تسليحات هسته اي 
خود توان نابودي كامل طرف مقابل را داشتند 
و همين نيز باعث مي ش��د تا اين تسليحات 
صرفاً نقش بازدارندگي داشته باشد. ميخائيل 
گورباچ��ف و رونالد ريگان، رؤس��اي جمهور 
وقت روسيه و امريكا طي بيانيه اي مشترك 
در نشست س��ال1985 ژنو و قبل از امضاي 
پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد ) 
INF( گفته بودند: »جنگ هسته اي نمي تواند 
برنده اي داشته باشد و نبايد چنين جنگي را 
انجام داد.« با اين حال، دستيابي كشورهايي 
نظير هند، پاكستان، كره شمالي و همچنين 
رژيم صهيونيستي به تس��ليحات هسته اي، 
عصر دوم هسته اي را رقم زد و نشان داد برخي 
كش��ورها چنين اعتقادي ندارند و دستيابي 
به تسليحات هسته اي را عامل اصلي تأمين 
امنيت خود مي دانند. حاال تسليحات هسته اي 
مش��هور به تس��ليحات تاكتيكي هسته اي 
)Tactical nuclear weapons(  مي تواند 

سومين عصر هسته اي را رقم بزند.
 اين تس��ليحات معموالً به عنوان تسليحات 
هس��ته اي كوچك��ي توصيف مي ش��وند كه 
مي توانن��د انفجاري كمتر ب��ا دامنه تخريب 
محدودتري داشته باش��ند و عمدتاً به عنوان 
ابزاري براي ميادين نبرد طراحي ش��ده اند. 
چنين تسليحاتي، توصيف ريگان- گورباچف 
از كاربرد تس��ليحات هس��ته اي را به چالش 
مي كش��انند. اوري فريدم��ن از تارنم��اي 
آتانتي��ك، كاربرد تس��ليحات هس��ته اي 
تاكتيكي را به معناي ورود به س��ومين دوره 
هسته اي مي داند و معتقد اس��ت كه بايد در 
اين سومين عصر هس��ته اي توجه داشت كه 
»برخي كشورهاي داراي تسليحات هسته اي 
واقعاً معتقد باشند جنگ هسته اي مي تواند 
برنده داش��ته باش��د و بنابر اين، مي توان با 
آن جنگيد.« در اين صورت، س��ومين عصر 
هسته اي به معناي كاربرد تسليحات هسته اي 
تاكتيكي در ميادين جنگ و حتي غير از آن 
اس��ت كه باعث مي ش��ود تعريف تسليحات 
هسته اي به عنوان ابزار بازدارنده به كلي تغيير 
كند و باعث شود اين تسليحات در زمره ابزار 
كاربردي در جنگ استفاده شود. فريدمن به 
درستي توصيف تسليحات هسته اي به عنوان 
تس��ليحات آخرالزماني را ميراث جنگ سرد 
مي داند ام��ا كاربرد محدود اين تس��ليحات 
باعث مي ش��ود چنين ميراثي معنا و مفهوم 
خود را از دست بدهد و از اين جهت است كه 
بايد در مورد اين نوع تسليحات هسته اي به 
صورت جدي تأمل كرد و براي رويارويي با آن 

برنامه ريزي داشت. 

 محمدرضارحماني
نورمن سولومون در آستانه سفر نانسي پلوسي، 
رئيس مجل��س نمايندگان امريكا ب��ه تايوان 
نوشت: »گردن فرازي قدرت مخصوصاً زماني 
ش��وم و نفرت انگيز مي ش��ود كه ي��ك رهبر 
حكومتي جان اف��راد زيادي را ب��ا انجام دادن 
حركتي در شطرنج ژئوپلتيك جهان به خطر 
بيندازد. نقش��ه نانسي پولس��ي براي سفر به 
تايوان از همين مقوله است.« او نوشته خود را با 
اين توصيف شروع كرد تا پيامدهاي خطرناك 
احتمالي اين سفر را گوشزد كرده باشد؛ نكته اي 
كه تحليلگران ديگر امريكايي و حتي مقامات 
عالي در دولت امريكا نيز با آن هم عقيده بودند 
اما پلوسي در نهايت، سفر سبك سرانه خود را 
به تايوان انجام داد. واكنش چين به اين س��فر 
طبق انتظار تند و پر از خش��م بود و پكن تنها 
به بيانيه هاي سياسي اكتفا نكرد و با برگزاري 
رزمايش هاي نظامي در اط��راف تايوان، تنش 
موجود را به مرحله تازه اي كشاند، با اين حال 
هنوز پيامدهاي اين سفر چندان روشن نيست و 
نمي توان گفت پكن به رزمايش قناعت مي كند 
يا بايد انتظار پيامدهايي بيشتر از اين را داشت. 

 ازاوكراينتاتايوان
حمله روس��يه به اوكراين در 24فوريه بهانه اي 
به دس��ت جو بايدن، رئيس جمه��ور امريكا و 
دستگاه ديپلماس��ي او داد تا يك شبيه سازي 
بين اوكراين و تاي��وان انجام دهد. دولت بايدن 
با اين شبيه سازي، چنين وانمود كرده كه پكن 
نيز به تأسي از مسكو به دنبال برنامه مشابه آن 
در مورد تايوان است تا از توجه جهاني به سمت 
اوكراين و پيامدهاي آن براي غرب و به خصوص 
اروپا براي تهاجم نظامي به تايوان و دستيابي به 
اين جزيره از طريق نظامي بهره برداري كند. اين 
شبيه سازي بيش از آنكه ربطي به جنگ اوكراين 
داشته باشد، بر مبناي استراتژي اساسي امريكا 
براي مقابله با چين اس��ت ك��ه از دولت باراك 
اوباما، رئيس جمهور پيش��ين امريكا در بيش 

از 1/5دهه گذش��ته به اجرا درآمده است و جو 
بايدن نيز به آن ادامه مي ده��د، با اين حال به 
نظر مي رسد بايدن از جنگ اوكراين براي شتاب 
بخشيدن به اين استراتژي بهره برداري مي كند 
و بايد گفت كه سفر پلوسي را بايد با وجود تمام 
هشدارها حتي در سطح باالي حاكميت امريكا، 
در همين مقول��ه ارزيابي كرد. س��ولومون در 
نوش��ته خود از اخبار درزيافته از سطوح باالي 
دولت بايدن گفت كه حكايت از مخالفت بسيار 
گسترده  با سفر پلوسي داشت و بهترين شاهد از 
مخالفت با اين سفر، سخن خود بايدن بود كه به 
قول سولومون در »واكنشي خجالت آور« گفت: 
»خب، به عقيده من تصور ارتش اين است كه در 
حال حاضر اين )سفر( ايده خوبي نيست.« سفر 
پلوسي با وجود اين سطح باال از مخالفت ها انجام 
ش��د تا دولت بايدن حلقه ديگري از استراتژي 

ضدچيني خود را به اجرا درآورده باشد. 
 امريكاونقضعهد

اولي��ن و اساس��ي ترين نكت��ه در مورد س��فر 
پلوس��ي به تايوان مربوط به موضوع سياست 
 رس��مي پك��ن مع��روف ب��ه »چي��ن واحد«

 )One- China policy( و موضع امريكا نسبت 
به آن مي ش��ود. اين سياس��ت مبناي اساسي 
جمهوري خلق چين اس��ت كه بر اساس آن، 
فقط يك كشور مستقل به نام چين وجود دارد 
و جمهوري خلق چين تنها نماينده مش��روع 
و قانوني آن اس��ت. بنا بر اين سياست، تايوان 
بخش��ي از چين اس��ت و چيزي به عنوان دو 
كشوري شامل جمهوري خلق چين و جمهوري 
چين وجود ندارد. اين سياست مبناي اساسي 
روابط اكثر كش��ورهاي خارجي با چين است 
و سفر ريچارد نيكس��ون، رئيس جمهور وقت 
امريكا به پكن در سال1972 و ديدارش با مائو 
تس��ه تونگ، رهبر و بنيانگذار جمهوري خلق 
چين، مبناي روابط امريكا با چين شد. نيكسون 
در اين سفر بيانيه شانگهاي را امضا كرد كه در 
آن به صراحت از موضوع چين واحد گفته شده 

اس��ت و اينكه امريكا قبول مي كند »فقط يك 
چين وجود دارد و تايوان بخشي از چين است« 
و تأكيد مي كند: »امريكا اين موضع را به چالش 
نمي كش��اند.« به عبارت ديگر، امريكا در اين 
بيانيه اصل تعلق تايوان ب��ه چين را پذيرفته و 
به دليل روابط رسمي خود با پكن، بايد هر گونه 
ارتباطي با تايوان را بر مبناي عرف و هنجارهاي 
بين المللي با اجازه پكن داش��ته باش��د، با اين 
حال، واشنگتن طي سال هاي گذشته نه تنها 
عهد خ��ود در بيانيه ش��انگهاي را نقض بلكه 
برخاف هنجارهاي بين المللي رفتار كرده و در 
عين روابط رسمي با پكن به روابط غيررسمي 
خود با تايپه ادامه داده اس��ت. نكته قابل تأمل 
اين اس��ت كه بايدن بيش از دولت هاي قبلي 
به نقض عهد دامن زده، زيرا او از س��ال1978 
به اين سو، نخستين رئيس جمهور امريكاست 
كه هيئتي از تايوان را براي مراسم تحليف خود 
پذيرفته بود. عاوه بر اين، دولت وي در آوريل 
اعام كرد محدوديت هاي دهه هاي گذش��ته 
براي روابط مقامات امريكا ب��ا دولت تايوان را 
كنار مي گذارد. شكي نيست اين روند خطرناك 
 دولت بايدن چيزي بيشتر از »ابهام استراتژيك« 
)strategic ambiguity( اس��ت ك��ه روي��ه 

دولت هاي امري��كا در قبال چي��ن واحد بود و 
حاال دولت بايدن در خص��وص تايوان، امريكا 
را به عرصه خطرناكي از رودررويي تمام عيار با 

پكن مي كشاند. 
 فتنهانگيزيدولتبايدن

رزمايش هاي نظامي، كمترين كاري است كه 
پكن مي توانس��ت در واكنش به سفر پلوسي 
داشته باشد. پكن با انجام ش��ش رزمايش در 
اط��راف جزيره تاي��وان، پرتاب موش��ك هاي 
بالستيك بر فراز اين جزيره و انجام عمليات هايي 
فراتر از محدوده هاي سابق توانايي رزمي خود 
را به نمايش گذاشت. ش��دت اين رزمايش ها 
به حدي بود كه دولت تايپه آنه��ا را به عنوان 

آماده سازي ارتش آزاديبخش خلق چين براي 
تصرف تايوان مي دانست و سعي كرد با امكانات 
موجود خود در برابر آن صف آرايي كند. در واقع، 
واكنش به سفر پلوسي مي تواند در همين حد 
از صف آرايي ها محدود ش��ود، جداي از اينكه 
پكن برنامه رزمايش ه��اي ديگري را نيز اعام 
كرده است، با اين حال، مس��ئله اين است كه 
اين رزمايش ها مي تواند پاسخي به فتنه انگيزي 
دولت بايدن باشد. شكي نيست كه دولت بايدن 
بنا بر سياس��ت اعامي خود به اين نوع س��فر 
يا ارتباط مقامات رسمي واش��نگتن با تايوان 
ادامه خواهد داد تا اينكه عمًا چيزي از بيانيه 
شانگهاي و تعهد امريكا به سياست چين واحد 
باقي نماند. مي توان انتظار سناريوهاي ديگري 
به دنبال اين جريان داشت از جمله اينكه امريكا 
از استقال تايوان و عضويت آن در سازمان ملل 
حمايت كند. به نظر مي رسد شبيه سازي تايوان 
با اوكراين از طريق دولت بايدن بيش از هر چيز 
به دنبال اين هدف است تا اينكه با جلب حمايت 
متحدان غربي خود زمينه را براي اس��تقال 
تايوان فراهم كن��د. در واقع، موض��وع مقابله 
واشنگتن با پكن و سياست استراتژيك امريكا 
براي محاصره چين تنها با استقال تايوان كامل 
مي شود و بايد گفت كه امريكا گام به گام در اين 
مسير پيش مي رود و سفر پلوسي و عادي سازي 
س��فر مقامات امريكايي به تايپه از جمله اين 
گام هاست، با اين حال، مسئله اساسي اين است 
كه پكن براي مقابله با اين سياست واشنگتن 
چه خواهد كرد: آيا به صبر اس��تراتژيك خود 
براي اتحاد مجدد تايوان با س��رزمين مادري 
از طريق صلح آميز ادامه خواهد داد يا اينكه در 
نهايت مجبور به استفاده از گزينه نظامي خواهد 
شد؟ به نظر نمي رسد زمان به نفع پكن باشد و 
امريكا رويه  واحدي در خصوص تايوان در پيش 
گرفته است و اگر پكن امروز دست به كار نشود، 
دولت هاي بعدي امريكا در نهايت به هدف خود 

از استقال تايوان خواهند رسيد. 
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حصر چين با استقالل تايوان
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 نيويورکتايمز
تهران ب��ه آرامي ف��روش فناوري پهپ��ادي به 
كش��ورهايي خارج از خاورميانه را افزايش داده 
و در پي آن اس��ت كه به يك بازيگ��ر نظامي در 
بازار بين المللي تبديل شود. بر پايه گزارش هاي 
رسانه اي ايران و نيز كارشناس��ان دفاعي درون 
و بي��رون آن، در اين س��ال ها، ايران پيش��رفت 
پيوسته اي در طراحي و توليد پهپادهاي نظامي 
داشته و اكنون تاش دارد آنها را فراتر از منطقه 
هم صادر كند و با دس��ت و پا ك��ردن يك نفوذ 
جهاني، پهپادهايي با قابليت نظامي را كه به طور 
فزاينده اي پيچيده مي ش��وند، به ديگر كشورها 
بفروش��د. ايران اكنون به دنب��ال افزايش نفوذ 
جهاني خود و فروش پهپادهاي پيشرفته با قابليت 
حمل ساح هاي پيش��رفته به صورت تجاري به 
كشورهاي ديگر از جمله كشورهايي مانند مانند 
ونزوئا و سودان است كه در سال هاي اخير تحت 
تحريم هاي مختلف قرار گرفته اند. اين رويكرد، 
براي ايران كه دست به گريبان محدوديت هاي 
مالي تحميل شده امريكاس��ت، منبع مهمي از 

درآمد و نفوذ سياسي فراهم مي آورد. 
 ارزانترازجاهايديگر

چه بسا روسيه هم يك مش��تري بالقوه باشد. 
واشنگتن اين ماه گفت كه اطاعاتي در اختيار 
دارد مبني بر اينكه مسكو قصد دارد صدها پهپاد 
از ايران بخرد تا زرادخانه خود را براي جنگ در 
اوكراين تقويت كند. مقامات امريكايي از ايران 

خواس��ته اند هواپيماهاي بدون سرنش��ين به 
روسيه نفروشد و نسبت به عواقب آن براي هر دو 
كشور هشدار داده اند. وزارت امور خارجه ايران 
در بيانيه اي بدون اينكه جزئيات��ي ارائه كند، 
اعام كرد همكاري هاي نظامي ايران با روسيه 
قبل از جنگ بوده و حس��ين اميرعبداللهيان، 
وزير امور خارجه اي��ران در مصاحبه با روزنامه 
ايتاليايي الريپوبليكا گفته است كه ايران هيچ 
برنامه اي ندارد كه تجهيزات نظامي براي يكی 
از طرف هاي جنگ تأمين كند. چندهفته قبل، 
سرلشكر كيومرث حيدري، فرمانده ارتش ايران 
در سخناني با بيان اينكه ايران آماده صادرات 
تس��ليحات و تجهيزات نظامي به كشورهاي 
دوست اس��ت، گفت: پهپادهاي ايراني همين 
حاال هم »در دوردست ها و فراتر از مرزهاي ما 

عملياتي هستند.« 
»س��ت فرانتزمن« كه يك تحليلگر دفاعي و 
كارشناس پهپادي مس��تقر در اورشليم است، 
مي گويد: »اي��ران اكنون ي��ك بازيگر جهاني 
در زمينه صادرات پهپادهاس��ت. اين واقعيت 
ك��ه پهپادهاي تازه ت��ر همچ��ون مهاجر6 در 
جاهايي مثل ش��مال آفريقا ديده مي ش��وند، 
نشان مي دهد كشورها به اين پهپادها به عنوان 
تغييردهنده بازي مي نگرن��د.« مهاجر6، يك 
پهپاد پيشرفته ايراني اس��ت كه ادعا مي شود 
تا 125مايل برد دارد و ق��ادر به حمل مهمات 
نقطه زن اس��ت. فرانتزمن مي گوي��د كه »اين 
يك جنگ اف��زار خيره كننده ارزان اس��ت« و 
مي افزايد كه پهپادهاي ايران، ارزان تر از ديگر 
مدل هاي موجود در بازار هستند اما پيچيده تر 
هم مي شوند و ارزش خود را در صحنه هاي نبرد 

در خاورميانه ثابت كرده اند. 
پروازتااتيوپيوسودان

ايران كه توس��عه پهپادها را از دهه1980 و در 
زمان جنگ با عراق آغاز كرد، به رغم تحريم هاي 
فلج كننده توانسته اس��ت گونه هاي بسياري 
از پهپاده��اي نظامي توليد كند ك��ه به گفته 
كارشناس��ان و تحليلگران، توانايي شناسايي 
و رزمي را دارن��د. تحريم س��ازمان ملل براي 

جلوگيري از خريد و فروش تس��ليحات ايران، 
به رغم اعتراضات امريكا ك��ه خواهان تمديد 
آن بود، در سال 2020 به پايان رسيد؛ تحولي 
كه به گفت��ه تحليلگران، مان��ع حقوقي قابل 
توجهي براي ايران براي ص��ادرات پهپادهاي 
خود و تثبيت وضعيت خود به عنوان يك بازيگر 
جهاني در فناوري هواپيماهاي بدون سرنشين 
از بين رفت. نشانه اوليه مبني بر اينكه ايران از 
لغو تحريم ها و افزايش ص��ادرات هواپيماهاي 
بدون سرنش��ين س��ود مي برد، در اوت س��ال 
گذشته ظاهر شد. در اتيوپي، ابي احمد، نخست 
وزير در حالي از يك پايگاه هوايي نظامي بازديد 
كرد كه در پس زمينه عكس، يك شيء بالدار 
مرموز روي آسفالت ديده مي شد. اين، همان 
پهپاد ايراني- مهاجر6 - مجهز به موشك هاي 

هوا به زمين بود. 
برنامه پهپادي ايران به يك نگراني عمده براي 
اسرائيل و اياالت متحده تبديل شده و اسرائيل 
س��ايت هاي توليد و ذخيره س��ازي پهپادهاي 
ايران را هدف گرفته اس��ت. ب��ه گفته وزارت 
دفاع ونزوئ��ا و مقامات امريكاي��ي، ونزوئا از 
سال2007، يعني سالي كه تحريم تسليحاتي 
س��ازمان ملل عليه ايران اعمال ش��د، خريد 
كيت هاي ساخت پهپاد ايراني به نام مهاجر2 را 
آغاز كرده است. در ژوئيه سال جاري، نيكاس 
مادورو پهپادهاي رزمي مس��لح ايراني را كه با 
اس��تفاده از كيت هاي مونتاژ مهاجر2 ساخته 

شده بودند، به نمايش گذاشت. ديپلمات هاي 
غربي در گفت وگو ب��ا نيويورك تايمز، دريافت 
پهپادهاي ايراني توسط دولت اتيوپي را تأييد 
كرده اند و پس از آن وزارت خزانه داري امريكا 
هم علناً اين موض��وع را تأيي��د و تحريم هاي 
تازه اي را عليه برنامه پهپادي ايران اعمال كرد. 
به گفت��ه تحليلگران نظامي و ب��ر پايه تصاوير 
ماهواره اي و تحليل تصويري الش��ه پهپادها، 
ايران همچني��ن پهپادهايي را براي س��ودان 

تأمين مي كند. 
وزارت خارج��ه امري��كا گفت��ه اس��ت كه در 
نشست اخير امنيت منطقه اي در قطر »شبكه 
س��امانه هاي هوايي بدون سرنش��ين ايران يا 
همان پهپادها، يك موضوع كليدي بوده است.« 
به گفته فرانتزمن، پهپاده��اي ايران هنوز در 
حاشيه بازار جهاني قرار دارند و بيشتر توسط 
كش��ورهاي كم درآمدي خريداري مي ش��وند 
كه قادر به تهيه آنه��ا از ديگر عرضه كنندگان 
نيستند. ايران همچنين در اين زمينه، رقابت 
 TB2 شديدي با تركيه دارد كه پهپاد بيرقدار
را به كش��ورهايي چون آذربايجان، پاكستان و 
اتيوپي فروخته و اوكراي��ن هم در جنگ خود 
با روسيه، از آنها اس��تقبال كرده است. ماه مي 
 امس��ال سرلش��كر محمد باقري، فرمانده كل 
نيروهاي مس��لح ايران براي افتت��اح كارخانه 
ساخت پهپادهاي ابابيل2 به تاجيكستان سفر 
كرد. اي��ن اولين كارخانه تولي��د هواپيماهاي 
بدون سرنشين است كه ايران در خارج از كشور 
ساخته است و رسانه هاي ايراني به طور گسترده 
اين رويداد را پوشش دادند و آن را نقطه عطفي 
در برنامه توسعه تس��ليحات داخلي خواندند؛ 
تحولي كه نشانه اي از اين بود كه ايران اكنون 
يك بازيگر واقعي در ب��ازار هواپيماهاي بدون 

سرنشين است. 
ايران از انگيزه ه��اي سياس��ي و مالي براي 
فروش پهپاد به چنين كشورهايي برخوردار 
است، ضمن آنكه به عنوان بخشي از سياست 
منطقه اي اش در خاورميان��ه، پهپادها را در 
اختيار گروه هاي نيابتي خود هم قرار مي دهد. 
اين فروش ه��ا، به تهران ام��كان مي دهد در 
رويارويي ب��ا تاش هاي غرب ب��راي انزواي 
ايران، پيوندهايي بين المللي برقرار و منبعي 
از درآمد هم دس��ت و پا كند. فرزين نديمي، 
يك تحليلگر نظامي و عضو پيوسته مؤسسه 
واشنگتن كه متخصص صنايع دفاعي ايران 
اس��ت، مي گويد: »آنها به چنين توانمندي 
پهپادي قابل توجهي دس��ت يافته اند، پس 
جاي ش��گفتي ندارد كه ديگر كش��ورها هم 
مايل به در اختيار داشتن چنين فناوري اي 
باشند. بايد پهپادهاي ايران را به عنوان يك 

جنگ افزار، جدي گرفت.«
برگرفتهازگزارشايوانوارد
وفرنازفصيحي
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