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فق��ط کش��وری همچون بلغارس��تان ک��ه فاقد 
زیرساخت پیش��رفته صنعتی است، موفق شده 
از طریق صادرات برنامه ریزی ش��ده س��اح های 
س��بک و تجهی��زات انف��رادی و م��واد منفجره، 
درآمدی بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو 
کسب کند. با نزدیک شدن به زمان پایان تحریم 
تس��لیحاتی ش��ورای امنیت علیه کشورمان )که 
ی��ک اقدام غیرقانونی و ناعادالنه بود( یک جنگ 
بزرگ دیپلماتیک به صورت آش��کار و پنهان در 
جریان است چرا که از سویی مقامات آمریکایی 
تقریبا دست به هر داستانسرایی و تاشی زده اند 
تا بتوانند ایران را یک تهدید جهانی نشان داده و 
جلوی این پروسه را بگیرند؛ از بحث های مربوط 
به عربس��تان تا یم��ن تا احتم��ال حمله هوایی 
ای��ران با جنگنده های س��وخو ۳۰ به اروپا! همه 
جزو بحث هایی است که توسط دستگاه سیاست 
خارج��ی آمریکا در چند هفته اخیر طرح ش��ده 
و البته در بس��یاری از کش��ورهای جهان و البته 
محاف��ل تخصص��ی صرفا! ب��ه عن��وان ادعاهای 
بی اس��اس و ب��ا لبخندهای معن��ی دار رو به رو 
می شود. از سوی دیگر نیز برخی کشورهای مهم 
دنیا با اش��اره به این رویه جدید ایاالت متحده، 
نس��بت به تکرار رونده��ای غیرقانونی توس��ط 
این کش��ور و واکن��ش غیرمنطقی آنها در مقابل 
تصمیمات ش��ورای امنیت هش��دار داده اند که 
هرچند ممکن اس��ت هدف انها حمایت از ایران 
نباش��د، اما منجر به کاهش فشارهای امریکا در 
خصوص جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی 
کش��ورمان می شود. بحث داغ این روزها بیشتر، 
حول آن مواردی اس��ت که جمهوری اس��امی 
احتماال دس��ت به خرید آن می زن��د اما به نظر 
می رسد این موضوع یک نکته مهمتر دارد و آن 
هم بحث توان صادرات تس��لیحاتی و درآمدزایی 

برای کشور است. 
 سامورایی ها باالخره سنت شکنی کردند!

نام ژاپن برای مخاطبان ایرانی همیشه در حوزه 
نظامی با اما و اگرها و بحث های فراوانی رو به رو 
بوده چراکه امپراطوری قدرتمند چند دهه پیش 
در شرق آسیا، بعد از جنگ جهانی دوم چندین 
س��الی را بدون نیروی نظام��ی و صنعت دفاعی 
خاص��ی طی کرد ول��ی به دلیل ش��رایط جنگ 
س��رد و نزدیک بودن شوروی سابق، چین و کره 
ش��مالی، به سرعت در مس��یر مسلح سازی قرار 
گرفته و امروز یکی از پر هزینه ترین کشورها در 

بحث نظامی به حساب می آید.
در س��الهای اخی��ر قوانین چال��ش برانگیزی از 
جمله اج��ازه به ارتش این کش��ور برای دخالت 
در مناطقی فراتر از مرزهای ژاپن نیز به تصویب 
رسیده اس��ت اما همچنان صنایع نظامی ژاپن با 
وجود توانایی باال تا به امروز از بازارهای صادراتی 
به دور بود. این کشور مدتی پیش در یک تاش 
نفس گیر س��عی کرد ت��ا در رقابت بزرگ تامین 
زیردریایی آینده اس��ترالیا ش��رکت کند که این 

رقابت را به فرانسوی ها واگذار کرد.

اما خبر مهم اینکه باالخره ژاپنی ها موفق شدند 
اولین س��فارش واقعی برای صادرات محصوالت 
دفاعی را بدست آورده و دو مدل سیستم راداری 
را به کش��ور فیلیپین خواهند فروخت. بر اساس 
J/ این قرارداد، ژاپنی ه��ا دو مدل رادار که یکی

FPS-۳ و دیگری نیز J/TPS-P۱۴ نام دارد را 
به فیلیپی��ن خواهند فروخت. ارزش کل قرارداد 
در ح��دود ۱۰۳.۵ میلیون دالر بوده و تحویل از 
J/ س��ال ۲۰۲۲ میادی آغاز خواهد ش��د. رادار
J/ ۳ از نوع آرای��ه فازی فعال بوده و رادار-FPS

TPS-P۱۴ روی شاس��ی نصب ش��ده و در باند 
اس فعالیت می کند.

این ف��روش را می توان یک ش��روع خوب برای 
ژاپنی ها دانست و با شکسته شدن این سد باید 
منتظر بود و در س��الهای آینده این کش��ور را به 
لطف توان باالی علم��ی و صنعتی، جزو یکی از 

بزرگان صادرات ساح تصور کرد.
 سنگاپور؛ بندری کوچک با 

پنانسیل های باال
کش��ور س��نگاپور در حقیقت یک ش��هر بندری 
اس��ت که چیزی نزدیک به ۶ ی��ا ۷ دهه از آغاز 
حیات آن به عنوان یک کشور مستقل می گذرد 
و در این مدت این بندرگاه توانسته خود را بدل 
ب��ه یکی از بزرگتری��ن اقتصادهای جهان و یکی 
از مهم تری��ن مراکز داد و س��تد در کره خاکی 
بدل کند. مس��ئله ای که ش��اید برای بس��یاری 
از مخاطبان ایرانی ناش��ناخته باش��د اینکه این 
کش��ور کوچک ب��ا وجود هم��ه محدودیت های 
خ��ود، خصوصا در زمینه فض��ای جغرافیایی، در 
کنار بحث خرید های سنگین دفاعی دارای یک 
صنعت نظامی رو به رش��د ب��وده و در برخی از 
رده بندی های صادرکنندگان تجهیزات نظامی 
جهان رتبه ۲۰ را دارد که برای کش��وری در این 
اندازه رتبه بدی نیس��ت. آخرین ارقام در دست 
درباره صادرات نظامی این کشور مربوط به سال 
۲۰۱۶ میادی اس��ت که رقم��ی در حدود ۴۸ 

میلیون دالر را نشان می دهد.
عم��ده صادرات س��نگاپوری ها س��اح س��بک 
و تجهی��زات انف��رادی اس��ت و س��اح هجومی 
SAR۲۱ س��اخت ای��ن کش��ور در ارتش های 
س��ریانکا، مراکش، اندون��زی، تایلند و پرو وارد 
 Ultimax خدمت ش��ده اس��ت. تیربار س��بک
۱۰۰ س��اخت این کشور نیز در نقاطی مثل پرو، 
اس��لوونی، شیلی، بوسنی و هرزگوین، اندونزی و 

فیجی حضور دارد.
توپ کششی FH-۲۰۰۰ ساخت صنایع دفاعی 
این کش��ور عاوه بر تامین نیاز ارتش س��نگاپور 
توانس��ته در ارتش اندون��زی نیز راه پیدا کرده و 
چیزی در حد یک گردان از این سیستم توپخانه 
ای به این کشور صادر شده است. زره پوش همه 
ج��ا روی Bronco از دیگ��ر محصوالت دفاعی 
این کش��ور است که عاوه بر فروش به تایلند به 
ارتش انگلستان نیز فروخته شده و در افغانستان 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ 

میادی انگلیسی ها برای خرید ۱۰۰ دستگاه از 
ای��ن زره پوش ها مبلغی در حدود ۱۵۰ میلیون 

پوند را پرداخت کرده اند.
 پاکستان و گذر از صادرات ۱ میلیارد 

دالری در سال
همسایه ما در جنوب شرقی از جمله کشورهایی 
است که سالهاست مسائل دفاعی را جزو اولویت 
ه��ای اصلی خود ق��رارداده و در بیش��تر اوقات 
س��عی در بومی س��ازی و تامین داخلی نیازهای 
نظامی خ��ود دارد. اما نکت��ه جالب در خصوص 
کش��ور پاکستان اینجاست که این همسایه ما از 
جمله بازیگران در حال حضور در حوزه صادرات 
تس��لیحات بوده و برنامه دارد تا به زودی درآمد 
خود در این بخش را به ساالنه بیش از ۱ میلیارد 
دالر برس��اند. این کشور در فاصله سالهای مالی 
۲۰۱۸ ت��ا ۲۰۱۹ میادی چیزی در حدود ۲۱۲ 
میلیون دالر س��اح به فروش رس��انده اما نکته 
جالب در خصوص این رقم این اس��ت که بخش 
عم��ده ای از آن یعنی در ح��دود ۱۸۳ میلیون 
دالر مربوط به صنایع هوایی پاکس��تان اس��ت. 
کارشناس��ان اعتق��اد دارند که ف��روش جنگنده 
های جی اف ۱۷ به میانمار و نیجریه و همچنین 
قرارداد فروش هواپیماهای آموزشی به ترکیه از 
جمله دالیل رسیدن به این رقم است. شاید نکته 
جالب برای برخی از مخاطبان ایرانی این باش��د 
که پاکستان موفق شده است تا ۱۰۰۰ تیر بمب 

از نوع مارک ۸۳ را نیز به ترکیه صادر کند.
نکته مهم در این خصوص اینجاست که نیجریه 
تاکن��ون ۳ فروند و میانمار نیز تنها ۱۰ فروند از 
این جنگنده ها را سفارش داده اند. پاکستان نیز 
در اصل به عنوان یک مرکز اس��مبل و به عنوان 
یک شریک در پروژه ای که کار اصلی آن توسط 
چین انجام ش��ده و موتور آن نیز ساخت روسیه 
اس��ت فعالیت می کند و با این وجود توانس��ته 
این س��ود را به دست بیاورد. کارشناسان اعتقاد 
دارند در صورت افزایش تنها سفارش��ات مربوط 
به جنگنده جی اف ۱۷ این کشور موفق خواهد 

ش��د تا به رقم درآمد س��الیانه ۱ میلیارد دالر و 
بیش از آن نیز دست پیدا کند.

 صربستان و بلغارستان؛ دو غول ناشناخته 
بالکان

دو کشور ناشناخته در بحث صادرات تسلیحاتی 
در جهان امروز صربس��تان و بلغارستان هستند. 
صربستان به عنوان میراث دار اصلی یوگساوی 
س��ابق، بخش زیادی از تاسیسات نظامی به جا 
مان��ده از آن دوران را ب��ه ارث ب��رده و در حال 
حاضر درآمد خوبی از فروش س��اح در س��طح 
جهان به دس��ت می آورد. ش��اید برای مخاطب 
ایرانی جالب باش��د که بداند این کشور در سال 
۲۰۱۸ میادی درآمدی در حدود ۸۹۷ میلیون 

دالر از فروش ساح داشته است.
عمده تولیدات این کش��ور در حوزه رزم زمینی 
شامل مهمات، مواد منفجره، تسلیحات انفرادی، 
موشک های ضد زره، سیستم های توپخانه ای، 
بس��ته های ارتقاء توان رزمی برای انواع تانک ها 
و زره پوش ها و سیس��تم های اپتیکی می شود. 
این کشور از جمله بازیگران دارای فناوری های 
بس��یار سطح باال نیز به حساب نیامده و صرفا با 
مدیریت و بازاریابی صحیح آنچه از گذشته برای 

آنها به ارث رس��یده و توسعه توانایی فعلی موفق 
ش��ده است درآمدی نزدیک به ۱ میلیارد دالر را 

برای خود بدست بیاورد.
مورد کش��ور بلغارستان اما ش��اید برای ما نمونه 
ای عب��رت آموز تر و جالب تر به حس��اب بیاید. 
این کش��ور حتی در مقایسه با صربستان از نظر 
دان��ش و توان تولیدات دفاعی در س��طح پایین 
تری نیز قرار دارد و عمده محصوالت آن در رده 
ساح های انفرادی، راکت اندازها، مواد منفجره 
و تجهیزات نیروهای پیاده خاصه می شود. این 
کشور در س��ال ۲۰۱۷ میادی از طریق فروش 
همین تجهیزات موفق شد که درآمدی در حدود 

۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیارد یورو کسب کند!
مشتریان عمده این کشور در این سالها عربستان 
س��عودی، ام��ارات متحده عربی، هندوس��تان و 
عراق بودند. برخ��ی آمار حکایت از این دارد که 
بلغارها از س��ال ۲۰۱۴ تا س��ال ۲۰۱۹ میادی 
نزدیک به ۱۱۰ کشور جهان ساح و محصوالت 
دفاعی فروخته اند. در س��ال ۲۰۱۷ که به نوعی 
رکورد ش��کنی صادرات صنایع دفاعی این کشور 
محسوب می ش��ود این رقم معادل ۲.۴  درصد 
تولی��د ناخالص داخل��ی این کش��ور را به خود 
اختصاص داده بوده اس��ت. مسئله قابل توجه تر 
ای��ن که این رقم در س��ال ۲۰۱۳ یعنی فقط ۴ 

سال قبل از آن ۰.۵۹  درصد بوده است.
 آیا کابوس آمریکا تعبیر می شود؟

نگاهی به همین اعداد و ارقام ساده از کشورهایی 
که یا در این بازار تازه وارد بوده یا توان صنعتی و 
تجربه خیلی خاصی در بحث های نظامی ندارند 
نش��ان می دهد که حتی گزینه های س��اده ای 
مثل ساح های انفرادی، مهمات و مواد منفجره 
هم می تواند چه س��ود سرش��اری را نصیب یک 
کش��ور کند. حاال نگاهی خیلی س��ریع به برخی 
گزینه های مهم ایرانی برای بازار صادرات داشته 
باشیم. سیس��تم های دفاع هوایی مثل خانواده 
س��وم خرداد با س��ابقه عملیاتی رسمی و به زیر 
کشیدن یکی از پیشرفته ترین پهپادهای جهان، 
موش��ک های ضد زره و تفنگ های تک تیرانداز 
سنگین با س��ابقه نزدیک به یک دهه مبارزه بر 

علیه نیروه��ای تکفیری در برخی از س��خترین 
ش��رایط جوی و عملیاتی در جه��ان، راکت ها و 
موشک های بالستیک با دقت مثال زدنی و اثبات 
ش��ده در میدان نبرد که م��ی توان به راحتی در 
بردهای کوتاه مش��تریان فراوان��ی برای آنها پیدا 
کرد. در عین حال پرنده های بدون سرنشین که 
یکی از نقاط قوت دیگر صنعت دفاعی کش��ور ما 
محس��وب می شود. مسلح س��ازی این پرنده ها 
نیز سالهاس��ت با موفقیت در کش��ور ما به انجام 
رسیده است و تنها بازار فروش پهپادهای مسلح 
و انتحاری این روزها رقم های چند صد میلیون 
و ای بس��ا میلیارد دالری را برای صاحبان آن به 
ارمغان می آورد. از کنار سیس��تم های راداری و 
اپتیکی ایرانی نیز با س��ابقه کشف پرنده ای مثل 
آر کیو ۱۷۰ نیز بهتر اس��ت با اش��اره کوتاه گذر 
کنیم زیرا که اهل فن بهتر می دانند کشوری که 
بیش از ۱۰ سال پیش توانسته است آن پرنده را 

شناسایی کند امروز در کجای کار قرار دارد.
زمان��ی که رقم های مربوط به فروش س��اح در 
بازاره��ای جهانی را در یک س��و و از طرف دیگر 
توانایی های صنایع دفاعی کش��ور خودمان را در 
س��مت دیگر ق��رار می دهیم م��ی توانیم به این 
نتیجه برس��یم که ترس حقیقی آمریکا ای بس��ا 
نه افزایش توان ایران با واردات تس��لیحات، بلکه 
فروش تسلیحات توس��ط ایران و افزایش درآمد 
ایران و کاه��ش و حتی قطع نیاز به فروش نفت 
اس��ت که در نهایت شاهرگ تحریم های آمریکا 
علیه ایران یعنی اقتصاد را زده و کلیت این ساز و 

کار را بهم خواهد ریخت.
ب��ا توجه ب��ه مثالهای ف��وق و صد البت��ه، تاثیر 
ناپذیری کش��ورمان از فش��ارهای غرب در بحث 
فروش س��اح به برخی کش��ورها، تصور رسیدن 
ای��ران به ارقامی بیش از ۴ الی ۵ میلیارد دالر در 
یک برنامه منظم ۵ س��اله از طریق فروش ساح 
را ممکن و قابل دسترس خواهد کرد و می توان 
تص��ور و برنام��ه کرد که تا س��ال ۱۴۰۴ هجری 
شمسی یعنی زمان تحقق به سند چشم انداز ۲۰ 
ساله، ایران بدل به یکی از صادرکنندگان بزرگ 

ساح در جهان شده باشد.  مشرق

امام سجاد )ع(: هرگاه نماز می گزاری ، چنان باش که گویی نماز آخرین 
را به جای می  آوری.
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ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است : 

گزارشی از سالگرد عملیات شکست پژاک 
توسط سپاه

رهبری فرمود »حالت تهاجمی 
بگیرید و منتظر دشمن نباشید«

۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۰ سالروز شهادت جمعی از رزمندگان تیپ ویژه صابرین 
نیروی زمینی سپاه در جریان درگیری با گروهک تروریستی پژاک در شمال 
غرب اس��ت. در جریان این عملیات و به منظور آزادس��ازی ارتفاعات مرزی 
جاسوس��ان از لوث وجود مزدوران پژاک، ۱۲ نف��ر از رزمندگان گردان قمر 
بنی هاشم)ع( تیپ صابرین به فرماندهی شهید محمد جعفرخانی به شهادت 
رس��یدند. پژاک در حقیقت شعبه ایرانی گروهک تروریستی پ.ک.ک است 
که فعالیت خود را علیه ایران از س��ال ۱۳۸۳ آغاز کرد. در همین س��ال و با 
شهادت سردار قهاری سعید فرمانده لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا سپاه، نیروی 
زمینی س��پاه به صورت مس��تقیم وارد فاز مقابله با این گروهک تروریستی 

می شود که این عملیات ها تا سال ۱۳۹۰ طول می کشد.
در همین س��ال و با گزارش��ی که فرماندهان س��پاه خدمت فرمانده کل قوا 
ارائه می کنند ایش��ان می فرمایند: »از حالت پدافندی بیرون بیایید و حالت 
تهاجمی به خود بگیرید. ش��ما منتظر دشمن نباشید که بیاید و ضربه بزند 
و بعد دس��ت به کار ش��وید، ش��ما باید دش��من را دربه در و آواره کنید.« 
)کتاب پرواز در س��حرگاه زندگینامه ش��هید محمدغفاری انتشارات هادی( 
پس از این تاکید رهبر انقاب، نیروی زمینی سپاه قرارگاه های این گروهک 
تروریس��تی در جدار مرز را به عنوان اه��داف اصلی عملیات خود انتخاب و 
سلس��له عملیات هایی را برای پاکس��ازی این مناطق شروع می کند. قرارگاه 
اصلی گروهک تروریس��تی پژاک در ارتفاعات قندیل قرار داشت و به همین 
منظور در مرحله اول سپاه به سراغ منطقه بورآالن می رود. این منطقه که در 
شمال استان آذربایجان شرقی قرار دارد، دارای غارهای بزرگی است که محل 
مناسبی برای اختفا عناصر پژاک فراهم می کرده است. با آغاز عملیات سپاه 
یگان های مهندسی نیروی زمینی کار احداث جاده و قرارگاه در این منطقه 
را ش��روع می کنند که در نتیجه آن و با برپایی پایگاه س��پاه در این منطقه 
عناصر پژاک از این منطقه فرار می کنند. پس از این مرحله، سپاه به سراغ 
قرارگاه اصلی پژاک در قندیل می رود و با آزاد س��ازی این ارتفاعات در ایام 

نیمه شعبان سال ۹۰ ضربه سنگینی به نیروهای پژاک وارد می شود.
هدف بعدی س��پاه، ارتفاعات مروان بود. در جریان آزادسازی این ارتفاعات، 
آتش سنگین توپخانه و رش��ادت رزمندگان نیروی زمینی موجب می شود 

این ارتفاعات که نیروهای پژاک بوسیله تجهیزات مهندسی که  آمریکایی ها 
در اختیار آنها قرار داده و دژ مستحکمی در آن ایجاد کرده بودند، به دست 
رزمندگان اسام بیفتد. پس از آزادسازی ارتفاعات مروان، عملیات آزادسازی 
ارتفاعات گوئیزه آغاز می ش��ود که پس از اج��رای موفق این مرحله، عناصر 
پژاک درخواس��ت آتش بس یکماهه می کنند. اما تنها نقطه مهم باقیمانده 
در دس��ت پژاک ارتفاعات جاسوسان بود که در حقیقت شاهرگ حیاتی این 
گروهک به حس��اب می آمد و پژاک به هیچ وجه حاضر به عقب نش��ینی از 
این ارتفاعات نبود. برای آزادس��ازی ارتفاعات جاسوسان، نیروی زمینی کار 
خ��ود را از ارتفاعات مجاور آن یعنی ارتفاعات قطمان ش��روع می کند. ابتدا 
یگان های مهندسی سپاه کار احداث جاده در قطمان را شروع کرد که بر اثر 
تیراندازی نیروهای پژاک و شهادت ۲ نفر از نیروهای بومی، آتش بس نقض 
شده و سپاه عملیات جدی خود برای آزادسازی منطقه را با حجم باالی آتش 
توپخانه شروع می کند. هرچند پژاک با اعزام نیرو به منطقه سعی می کند 
تا به نوعی از سقوط قطمان جلوگیری کند اما باالخره این ارتفاعات به دست 
رزمندگان سپاه می افتد و از عصر همان روز هم برنامه ریزی برای آزادسازی 

جاسوسان یعنی آخرین و مهمترین قرارگاه پژاک آغاز می شود.
س��حرگاه ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۰عملیات پاکسازی ارتفاعات جاسوسان 
آغاز ش��ده و این کار سخت به نیروهای گردان قمربنی هاشم تیپ نیرو ویژه 

صابرین نیروی زمینی سپاه واگذار می شود.
نیروهای صابرین به سمت قله حرکت کرده و سنگرهای کمین را در مسیر 
پاکسازی می کنند و به نزدیکی سنگرهای پژاک می رسند. نیروهای صابرین 
آنقدر به مواضع پژاک نزدیک می شوند که شهید حسین رضایی در بیسیم 
اعام می کند حتی بوی س��یگار نیروهای پژاک به مش��امش می رسد. در 
این هن��گام و به ناگاه نیروهای گردان قمر بنی هاش��می صابرین زیر آتش 
نیروهای پژاک قرار می گیرند و بارانی از خمپاره و نارنجک روی سر نیروهای 
صابرین ریخته می ش��ود. در اثر آتش ش��دید تروریس��ت های پژاک ۱۲ نفر 
از نیروهای تیپ ویژه صابرین به نام های ش��هید محمد جعفرخانی، ش��هید 
حسین رضایی، شهید محمد غفاری،  شهید مجتبی بابایی زاده، شهید مسلم 
احمدی پناه، ش��هید کمیل صفری تبار، ش��هید محمد محرابی پناه، شهید 
محمد منتظر قائم، شهید سید محمود موسوی، شهید صمد امیدپور، شهید 
یوس��ف فدایی نژاد، ش��هید علی بریهی، به شهادت می رسند و در اثر آتش 
سنگین رزمندگان اسام حدود ۳۵ نفر از تروریست های پژاک نیز به هاکت 
می رسند. با روشن شدن هوا عملیات متوقف می شود و سپاه به سران پژاک 
۲ س��اعت مهلت می دهد تا منطقه جاسوس��ان حتی ارتفاعاتی که در خاک 
عراق اس��ت خالی کنند. در نتیجه اتمام حجت سپاه، این بار نیروهای پژاک 
نه با درگیری بلکه با تهدید از منطقه  فرار می کنند و ارتفاعات جاسوسان در 

اختیار رزمندگان نیروی زمینی سپاه قرار می گیرد.  تسنیم 


