
تاریخ فعالیت علمی و عملی در سطح جهان در حوزه 
»پهپاد« بیش از یک قرن سابقه دارد ولی جمهوری 
اسالمی ایران توانسته اس��ت در مدتی کمتر از ۳۰ 

سال به رقیب اصلی کشورهای جهان تبدیل شود.
با مقایس��ه روند تولید و س��رعت پیش��رفت دانش 
»پهپاد« در جهان و ایران به این مهم دست می یابیم 
که تاریخ فعالیت در حوزه پهپاد در سطح جهان بیش 
از یک قرن س��ابقه دارد و ایران اسالمی تنها حدود 
۳۰ سال در این زمینه فعالیت داشته و با این وجود 
به یکی از قدرت ه��ای برتر پهپاد در جهان تبدیل 

شده است.
در این بررسی به وضوح می توان دریافت که دانش 
»پهپادی« ایران و س��رعت پیشرفت کشورمان در 
حوزه پهپادها در مقایسه با روند تولید و پیشرفت این 
صنعت در کشورهای جهان نسبت قابل مالحظه ای 
دارد و این سرعت پیشرفت توانسته است بسیاری از 
معادالت را در عرصه های مختلف به خصوص عرصه 

نظامی در شرایط منطقه و جهان تغییر دهد. 
 روند تولید و س�رعت پیش�رفت دانش تولید 

پهپاد در جهان
در طول سال های اخیر دانش تولید پهپاد پیشرفت 
های بس��یاری داش��ته اما اگر به گذشته نگاه کنیم 
تاریخ فعالیت در این حوزه بیش از یک قرن اس��ت 
و نخس��تین پرنده بدون سرنش��ین در سال ۱۹۱۳ 
میالدی ) ۱۲۹۱ هجری شمسی( به پرواز درآمد که 

موفقیت های زیادی به همراه نداشت.
بیشترین سرمایه گذاری در زمینه ساخت و تجهیز 
پهپاده��ا را وزارت دف��اع ایاالت متح��ده آمریکا در 
قیاس با س��ایر کش��ورها و ش��رکت های متعددی 
ک��ه در جهان در این حوزه س��رمایه گ��ذاری کرده 
ان��د، انجام داده اس��ت؛ به طوری که بین س��ال های 
۱۹۹۰ میالدی )۱۳۶۹هجری شمس��ی( تا ۱۹۹۵ 
میالدی)۱۳۷۴هجری شمس��ی( تنها در پنج سال 
حدود س��ه میلیارد دالر برای طراحی و س��اخت و 

تجهیز پهپادها هزینه کرده است. 
موفقیت پرنده های بدون سرنشین رژیم صهیونیستی 
در جنگ با اعراب در س��ال ۱۹۷۳میالدی )۱۳۵۲( 
موجب ش��د ارتش آمریکا پروژه ساخت پرنده های 
بدون سرنشین را تنها یک سال بعد آغاز کند. نیروی 
دریایی ایاالت متحده آمریکا در سال ۱۹۸۵میالدی 
)۱۳۶۴هجری شمس��ی( پرنده اسرائیلی پایونیر را 
برای هدف یابی و رهگیری در کش��تی های جنگی 
استفاده کرد. روسیه نیز فعالیت خود را برای ساخت 
پهپاد از سال ۱۹۲۰ میالدی)۱۲۹۹( آغاز کرد و در 
جنگ جهان��ی دوم تعدادی از ای��ن هواگردها را به 
کار گرفت ولی موفق نبود. در س��ال ۱۹۵۰ میالدی 
)۱۳۲۹هجری شمس��ی( بار دیگر ب��ه این موضوع 

پرداخته و »یو ای وی« با موتور جت تولید شد.
روند تولید و سرعت پیشرفت ایران در حوزه پهپاد

اگرچه بیش از یک قرن اس��ت که س��اخت و بکار 
گیری پرنده های بدونه سرنشین در تعداد محدودی 
از کشورهای پیشرفته قدمت دارد و امروزه استفاده 
از پهپاد در این کش��ورها دایره گسترده ای را دارد و 
در صنعت و حوزه های گوناگون پهپاد ها بکار گرفته 
می شوند، اما این صنعت در ایران تاریخچه چندانی 
ندارد و س��ابقه فعالیت در این حوزه به نیم قرن هم 
نمی رس��د. شاید بتوان گفت بیش از دو یا سه دهه 
نیس��ت که فرزندان ایران اسالمی به صورت جدی 
وارد عرصه طراحی، س��اخت و بکارگیری پهپاد در 
عرصه های مختلف شده اند اما در همین مدت کوتاه 

نیز پیشرفت های خیره کننده ای داشته ایم.
س��اخت پهپ��اد در کش��ورمان به پی��ش از انقالب 
بازمی گردد، در آن زمان برنامه ای ده س��اله ای برای 
تولی��د پهپاد در نظر گرفته ش��ده و قرار بود صنایع 
پهپادسازی ایران در سال ۱۳۶۰ شروع به کار کند. 
پس از انقالب این طرح دچار وقفه شد، اما در نهایت 
منج��ر به تأس��یس صنایع هوایی قدس ش��د. این 
شرکت یکی از مجموعه شرکت های فعلی سازمان 

صنایع هوایی وزارت دفاع است که در اواسط جنگ 
تحمیلی یعنی در سال ۱۳۶۴، به منظور طراحی و 
ساخت انواع پرنده های هدایت پذیر از دور )پهپادها( 
تاسیس شد. صنایع هوایی قدس با توجه به اهمیت 
موضوع وارد صنعت پهپادها شد و با طراحی و تولید 
چند نمونه هواپیمای شناسایی و مراقب و بکار گیری 
آن توسط رزمندگان در عملیات هایی مثل کربالی 
۵ و والفجر ۸ ، اطالعات ارزشمندی از دشمن بدست 
آورد. طراحی و تولید هواپیمای بدون سرنش��ین در 
این شرکت بعد از جنگ تحمیلی نیز ادامه پیدا کرد. 

مهمترین این پهپادها همان پهپاد »مهاجر« است 
که نمونه های اولیه آن در س��ال های پایانی جنگ 
تحمیلی طراحی شد و دررسال های بعد نمونه های 

پیشرفته تر آن معرفی شد.
صنای��ع هوایی قدس در اوایل ده��ه ۱۳۸۰ اقدام به 
طراحی و س��اخت پهپادهای »مهاجر ۴« و »ابابیل 
۳« کرد که تبدیل به موفق ترین پهپادهای شناسایی 
ایران ش��د. این پهپادها به طور گس��ترده در تمامی 
یگان های نیروهای مسلح ایران به خدمت گرفته شد 

و حتی تعدادی هم به برخی کشورها صادر شد.
ب��ه جز صنایع هوایی قدس، مرکز تحقیقات صنایع 
هوای��ی ش��اهد هم در توس��عه و س��اخت پهپاد یا 
پرنده های بدون سرنش��ین فعال اس��ت و این دو به 
همراه صنایع هواپیماس��ازی ایران یک پهپاد با دم 
وی )V( شکل و طراحی آیرودینامیکی مدرن تولید 
کردند که »هس��ا ۱۰۰« نام گرفت. نمونه توس��عه 
یافته »هسا ۱۰۰«، »ش��اهد ۱۲۳« نامیده شد که 
نخستین پرواز آن در س��ال ۱۳۸۴ در شاهین شهر 
اصفهان انجام و تولید انبوه آن در س��ال ۱۳۸۸ آغاز 
ش��د. »شاهد ۱۲۳« تبدیل به بستری برای طراحی 
و توس��عه »شاهد ۱۲۹« شد. نخستین پیش نمونه 
»شاهد ۱۲۹« در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ در فرودگاه 
بدر اصفهان به پ��رواز درآمد. پیش نمونه بعدی که 
برخالف نمونه نخس��ت مجهز ب��ه ارابه فرود جمع 
ش��ونده بود در خرداد سال ۱۳۹۱ به پرواز درآمد. تا 
پیش از سال ۱۳۹۱ اطالعات چندانی درباره توانایی 
و قابلیت های کشورمان در حوزه پهپادی و جایگاه 
ایران از لحاظ علم و دانش طراحی و س��اخت و بکار 
گیری پرنده های بودن سرنشین در میان کشورهای 
دارای این فناوری در س��طح جهان وجود نداش��ت 
ام��ا در ۱۸ بهم��ن ۱۳۹۱ بود که محمد اس��المی، 
معاون وقت امور تحقیقاتی و صنعتی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه تلویزیونی ثریا، که 
 ۱۷۰-RQ به بهانه شکار پهپاد فوق پیشرفته آمریکا

و قابلیت ها و ویژگی های این پرنده بدونه سرنشین 
و البته بررسی و نمایش دستاوردهای کشور در حوزه 
فناوری پهپاد پخش شد، با بیان اینکه ایران در اکثر 
ح��وزه نظامی در بین ۱۰ کش��ور اول دنیا قرار دارد 
تاکی��د کرد: »ایران در حوزه فن��اوری پهپاد جزو ۵ 

کشور دنیاست.« 
 مسیر ۱۰۰ ساله ای که ایران کمتر از ۳۰ سال رفت

این سخنان اهمیت بس��یار باالیی داشت و تعجب 
همگان را برانگیخت، زیرا بنابر اعالم محمد اسالمی، 
معاون وقت امور تحقیقات��ی و صنعتی وزارت دفاع 
ایران تنها در مدت کوتاهی از زمان آغاز فعالیت خود 
در س��ال ۱۳۶۴ و در کمت��ر از ۳۰ س��ال و با وجود 
پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی ۸ ساله و تحریم 
های همه جانبه توانس��ته بود با اتکا به دانش و توان 
بوم��ی، فاصله بیش از ۷ دهه ای خود با کش��ورهای 
پیشگام این صنعت را جبران و به یکی از ۵ قدرت برتر 
این حوزه تبدیل شود. در واقع ایران اسالمی مسیری را 
که کشورهای پیشرفته بیش از یک قرن طی کردند را 

تنها در مدت ۳۰ سال طی کند.
سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
س��پاه نیز در آبان ماه ۱۳۹۷ در برنامه ثریا شبکه اول 
سیما درباره جایگاه ایران در جهان در حوزه پهپاد هم 
گفت:»امروز ما در سطح منطقه قدرت اول و در سطح 
جهان جزء ۴ تا ۵ کش��ور اول جهان در حوزه پهپادی 
هستیم.« عالوه بر اظهارات سردار حاجی زاده در برنامه 
ثریا، فرمانده هوا فضا س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
بار دیگر در آبان ماه سال ۹۷ در کنگره ملی سه هزار 
شهید استان قزوین با تاکید بر توان دفاعی و پهپادی 
کشور گفت: »امروزه در حوزه پهپادهای بدون سرنشین 
با فاصله زیادی از کش��ورهای جهان جلوتر هستیم و 
بسیاری از محصوالت دفاعی و نظامی ما از ایده تا فکر 
ایرانی هستند؛ به عنوان مثال پهپادهای بمب افکن ایده 
ایرانی هستند که می توانند در فواصل دور هدف خود را 

مورد اصابت قرار داده و باز گردند.« .  مهر 
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دستگاه های باالدستی به توزیع ۱۴ میلیارد دالر ارز ورود کنند
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید سامانه جامعی را ایجاد 
و نحوه توزیع کاالهای اساس��ی را مدیریت کرد، گفت: ضروری اس��ت دستگاه های 

باالدستی به نحوه توزیع ۱۴ میلیارد دالر ارز کاالهای اساسی ورود کنند.
رضا انصاری با اشاره به نارضایتی از دولت برای تأمین کاالهای اساسی، گفت: 

مجلس در بودجه سال ۹۸ این تکلیف را به عهده دولت گذاشته که ۱۴ میلیارد دالر 
برای تأمین کاالهای اساسی اختصاص دهد، اما در این میان باید فرآیند ثبت سفارش، 

تأمی��ن و تخصیص ارز، انتقال به داخل کش��ور و همچنی��ن توزیع آن به مصرف کننده نیز 
شفاف باش��د. وی گفت:دولت تا امروز در ایجاد انسجام کامل بین تمام دستگاه ها از جمله 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت "صمت"، بانک مرکزی، گمرکات، دستگاه های توزیع کننده، 

اتحادیه های صنفی و  فت: نظارتی برای تخصیص کاالهای اساسی موفق نبوده است.
  تسنیم

توزیع کاالی ارزان حق مردم است
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: توزیع کاالی اساس��ی با نرخ ارز 
دولتی حق عموم مردم است و آنان باید بتوانند با کارت های الکترونیکی سهمیه  

خود از کاالهای اساسی را دریافت کنند.
محمدحس��ین فرهنگی با انتقاد از رویه دول��ت در تخصیص ۱۴ میلیارد دالر با 

نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساس��ی گفت: برای مثال گوشت سالم و 
باکیفیتی به کش��ور وارد می شود اما صرفا در برخی از شهرهای بزرگ توزیع می شود 

اما در بس��یاری از ش��هرهای کوچک و همچنین حاشیه ش��هرها گوشت ارزان دولتی یا 
توزیع نمی ش��ود و یا آنکه بسیار کم عرضه می ش��ود. وی افزود: در مورد توزیع دارو هم 
وضعیت به همین صورت اس��ت به طوری که این روزها وزیر بهداشت در این باره انتقاد 
می کند، این در حالی است که وزیر باید مانع چنین اتفاقاتی در باشد و اینکه وی از چه 

کسی انتقاد می کند، تعجب انگیز است!  مهر 

نوسانات بازار به دلیل نبود نظارت است نه کمبود اختیارات
نماینده مردم سلس��له و دلفان در مجلس گفت: نوس��ان قیمت ها در بازار نه به 
خاطر نبود اختیار است و نه به خاطر تحریم، بلکه به خاطر نبود کنترل و نظارت 

است و بازار به حال خود رها شده است.
علی رستمیان با اشاره به مش��کالت اقتصادی موجود در کشور گفت: مشکالت 

اقتصادی و معیش��تی امروز مردم نتیجه تصمیمات اشتباهی است که اتخاذ شده، 
م��ن بارها در مصاحبه ها و تذکرات خود عن��وان کردم که نحوه اجرای تخصیص ۱۴ 

میلیارد دالر ارز دولتی برای تامین کاالهای اساس��ی ایراد دارد و اجرای مصوبه به شکل 
فعلی آن موجب ایجاد فس��اد می ش��ود. رستمیان خاطرنش��ان کرد: ما بارها گفتیم ۱۴ 
میلیارد دالر تخصیص یافته به تامین کاالهای اساس��ی در کارت یارانه نقدی مردم شارژ 
شود و اگر کاالیی هم بناست به کشور وارد شود، با ارز شناور انجام شود؛ چراکه واردات 

کاال با ارز دولتی فسادآور است.  فارس 

پس روزگاِر چیست ؟
سپاه که پیشرفتهای موشکی خودش را نشان میدهد، 
نه فقط مایه ی افتخار و مباهات ایرانی ها ]است، بلکه[ 
وقتی این موشکهای سپاه با این دّقت و با این زیبایی 
آزمایش میش��ود، خیلی از ملّتهای آزادی خواِه ُدوروبَر 
ما که دلش��ان از آمریکا و از رژیم صهیونیس��تی خون 
است، خوشحال میشوند. وقتی اینها انجام میگیرد، ما 
بیایی��م اینها را بکوبیم و بگوییم آق��ا! امروز دیگر روز 
موش��ک گذشته! نه، روز موشک نگذشته. دشمن دائم 
در ح��ال به روز کردن خود و آماده کردن خود اس��ت، 
]بعد[ ما اینجا س��اده لوحانه خودمان را عقب بکشیم و 
بگویی��م نه. مثل اّول انقالب که همین اف چهارده های 
ما را میخواستند بفروشند و میخواستند پس بدهند و 
بنده نگذاش��تم. من خبر شدم که یکی از رجال دولت 
موّق��ت آن روز گفته اس��ت ای��ن اف چهارده هایی که 
رژیم طاغوت خریده به درد م��ا نمیخورد، میخواهیم 
چه کار کنیم این اف چهارده ها را! پس بدهیم بهشان. 
آنج��ا خ��ب ما ایس��تادیم، هیاه��و کردی��م، مصاحبه 
کردی��م و مقابله کردی��م، جرئت نکردند ای��ن کار را 
بکنند؛ میخواس��تند پس بدهن��د. چند صباح بعدش، 
جنگ ایران و عراق پیش��امد ک��رد و حمله کردند به 
ما و معلوم ش��د که ما چق��در احتیاج داریم به همین 
وسایلی که داریم؛ همین اف چهارده و همین اف چهار 
و امثال اینها. امروز هم بعضی ها همین آهنگ را پیش 
گرفته اند که موشک چیس��ت، موشک میخواهیم چه 
کار کنیم، روزگار روزگار موش��ک نیست! پس روزگاِر 

چیست آقا؟

بیانات در دیدار جمعى از مداحان اهل بیت 
علیهم السالم
۱۳95/۱/۱۱

مخاطب شمایید

پیشرفت 
در سایه 

سنگین ترین 
تحریم ها

سـاله   ۱۰۰ مسـیر 
ایـران  کـه  غرب 
رفـت سـاله   ۳۰


