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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مادورو می گوید: »پادرینو، چرا ایده 
خرید موشک از ایران به ذهن خودمان 
نرسیده بود؛ چه ایده خوبی! بهتر است 
با ایــران صحبت کنیــم و ببینیم چه 
موشــک های کوتاه، میان و دوربردی 
دارند و با توجه به روابط عالی ما با ایران، 

امکان ]خرید[ آن را بررسی کنیم.«
او نیکالس مــادورو، رئیس جمهور 
ونزوئــال و والدیمیر پادرینــو هم وزیر 
دفاع اوســت. کشــور او ماننــد ایران 
تحت تحریم های شــدید آمریکاست. 
این اواخر هم کشتی های حامل سوختی 
که از ایران راهی کشــور او شــدند و در 
ســواحل آنجا پهلو گرفتند، خبرساز 
شدند؛ کشتی هایی که به  رغم تهدیدهای 
آمریــکا، بار خــود را تخلیــه کردند و 

بازگشتند. 
اما ماجرای ایــن گفته های مادورو 
درباره خرید موشک از ایران، مربوط به 
اظهارات همسایه کلمبیایی اش است. 
ماجرا از این قرار اســت که پنجشنبه 
گذشــته ایــوان دوک، رئیس جمهور 
کلمبیا که کشورش روابط تیره و تاری 
با ونزوئــال دارد، مدعی شــد که دولت 
نیکالس مــادورو در ونزوئال در تالش 
اســت تا از ایران موشک خریداری کند 
و همزمان تسلیحات ســاخت روسیه 

و بــالروس را نیز در اختیــار گروه های 
مســلح کلمبیا بگذارد. او ضمن آنکه از 
مادورو به عنوان دیکتاتور یاد کرد، برای 
رسمیت بخشیدن به ادعای خود ادامه 
داد: »یافته های سازمان های اطالعاتی 
بین المللی که با ما همــکاری دارند، از 
تمایــل دیکتاتوری نیــکالس مادورو 
برای دستیابی به موشک های میان برد 
و دوربرد ساخت ایران خبر می دهند. بر 
اساس این اطالعات، اگرچه موشک ها 
هنوز وارد این کشور نشده اند اما به طور 
ویژه تحت فرمان والدمیر پادرینو، وزیر 
دفاع ونزوئال تماس هایــی در این باره 

گرفته شده است.«
ونزوئال این ادعــا را تکذیب کرد اما 
مادورو هم بامداد یکشــنبه در جلسه 
هیأت دولت که به صورت مســتقیم از 
تلویزیون کشــورش پخش می شد از 
این ایده استقبال کرد. گرچه واکنش او 
به این ادعا یا به قول او ایده، توام با نوعی 
طنز برای تحقیر همتای کمبیایی اش 
بود اما او در عین حال در بخش دیگری 
از اظهارات خود پس از اینکه از ایران بابت 
کمک به کشورش تشــکر کرده، گفته 
است: »اگر این مسئله)خرید موشک از 
ایران( امکان پذیر و مناسب باشد، چنین 
موشک هایی را خریداری خواهیم کرد.« 
او همچنین در رابطــه با ماهیت کمک 
ایران به کشــورش، تاکید کرد مادامی 

که در جنگ هستند، همچنان سکوت 
خواهد کرد.

اکتبر؛ بدون توقف
شــورای امنیــت ســازمان ملل 
در دســامبر 2006 ذیــل قطعنامــه 
1737، ممنوعیــت فروش ســالح به 
ایران و صادرات ســالح از ایران را وضع 
کرد. این ممنوعیت چهار ســال بعد در 
قطعنامه 1929 تشدید هم شد و ایران 
دیگر نه می توانست تسلیحات دفاعی 
و نظامی بخرد و نه اینکه دستاوردهای 
تسلیحاتی خود را صادر کند تا اینکه در 
پی توافق برجام، مقرر شــد مرحله اول 
این تحریم ها، 18 اکتبر 2020 )27 مهر 
1399( و پس از آنکه گزارش بین المللی 
ســازمان انرژی اتمی صلح آمیز بودن 
برنامه هسته ای ایران را تایید کرد، این 

تحریم ها برای ایران لغو شود.
حاال اکتبر بدون توقف از راه می رسد و 
تاکنون تمام تالش آمریکا برای ممانعت 
از لغو این تحریم ها به َدر بســته خورده 
است. پیش نویســی که دو هفته پیش 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
در شــورای امنیت ارائه کرد با 13 رأی 
منفی و ممتنع او را به شکل بی سابقه ای 
ســنگ روی یخ کــرد و درخواســت 
رســمی اش در جمعه گذشــته برای 
بازگردان تحریم های شــورای امنیت 
علیه ایران نیز »نــه« بزرگ دیگری را از 

سوی همپیمانانش در شورای امنیت، 
نصیب او کرد. 

مسلسل موشک ها
از این سو، ایران بیش از گذشته، هر 
روز به صورت مسلسل وار، قدرت موشکی 
خود را به رخ می کشــد. تقریبا هفته ای 
نیست که رسانه های وابسته به نهادهای 
نظامی در ایران، خبر از رونمایی موشک، 
پهپاد و دستاورد نظامی و دفاعی تازه ای 
ندهند.  همین دیروز خبرگزاری فارس 
گزارش کاملی منتشر کرد از موشکی به 
نام »فتح« که هفته گذشته در نمایشگاه 
»اقتدار موشک های بالستیک ساخت 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح« 

به نمایش گذاشته شده است. 
شــلیک موشــک از اعماق زمین و 
رونمایی از موشــک بالستیک »شهید 
حاج قاسم ســلیمانی« و موشک کروز 

»ابومهدی« در روزهای گذشــته هم 
بازتــاب گســترده ای در رســانه های 

بین المللی پیدا کرد.
ویدئوی دیگری در رسانه ها منتشر 
شــده که در آن یک کارشناس مسائل 
دفاعی درباره ســامانه پدافندی سوم 
خرداد)ســامانه ای که پهپاد آمریکایی 
را خرداد سال گذشــته سرنگون کرد(، 
می گوید که این ســامانه دوربردترین 
سامانه دنیاســت که می تواند در حین 
حرکت شلیک کند. او همچنین می گوید 
که دوربردترین موشــک باســتیک 
تاکتیکی دنیا با برد هزار کیلومتر و به نام 
»دزفول« متعلق به جمهوری اسالمی 

ایران است. 
بررسی تخصصی این اطالعات درباره 
توان موشکی ایران، موضوعی فنی است 
اما آنچه در این نوشتار مورد توجه است 
این است که ایران مدت هاست که توان 
تولید موشکی و تسلیحاتی خود را به رخ 
می کشد و هرچه به زمان پایان تحریم 
تسلیحاتی خود نزدیک می شود، احتمال 
خرید این تسلیحات و مانور تبلیغاتی روی 

آنها نیز بیشتر می شود. 
ایران گزینه ای برای جایگزینی 

چین و روسیه؟
استقبال کشوری چون ونزوئال برای 
خرید این تسلیحات، کابوس 18 اکتبر 
را برای آمریکا تلخ تــر می کند. ونزوئال 
پیش تر تســلیحات مورد نیــاز خود را 
از روســیه و چین می خرید اما بحران 
مالی طوالنــی، آن را ناگزیــر کرده که 
فروشندگان جدید با شرایط جدید برای 
تامین نیازهای نظامی خود پیدا کند و 
حاال فکر می کند چه بسا که ایران عالوه 

بر بنزین، بتواند موشک هم بفروشد.
البته درباره ونزوئال تــا اینجای کار 
دست کم آنطور که در رسانه ها منتشر 
شده، همه چیز در حد یک گزینه است؛ 
در حالی که ماجرا درباره چین و روسیه 
متفاوت اســت. تحلیلگران معتقدند 
که این دو کشور پس از انقضای تحریم 
تسلیحاتی ایران، شــرکای اصلی ایران 
در همکاری های فنی و نظامی می شوند. 
ایران و سالح های مدرنی که از آنها 

محروم بود 
در مــورد چین گفته می شــود که 
چشم انداز همکاری نظامی نیز در سند 
همکاری 25 ســاله ایران و چین دیده 
شده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران 

ابتدای هفته برای بازدید از نمایشــگاه 
ارتش 2020 روسیه وارد مسکو شد، از 
سامانه اس 400 نیز بازدید کرد و بعد هم 
در نشستی مشترک با همتای روسی، 
تاکید کرد کــه »همکاری های نظامی 

ایران و روسیه رو به پیشرفت است.«
برخی تحلیل ها مبتنی بر این است 
که بازدید حاتمــی از اس 400 با توجه 
به اینکه روس ها پیشتر نیز واگذاری این 
سامانه را به تهران پیشنهاد کرده بودند، 
به معنای قریب الوقوع بودن فروش این 

سامانه از سوی روسیه به ایران است. 
چین و روســیه هر دو پیش از این، 
از همــکاری نظامی با ایران اســتقبال 
کرده اند و حتی رزمایش سه جانبه ایران 
- چین - روســیه را در شمال اقیانوس 
هند و دریای عمان به نمایش گذاشتند 
که نشانه عزم آنها برای این همکاری بود. 
در جریان این همکاری هــا، ایران 
موشــک ها و تولیدات دفاعی و نظامی 
خود را نیز به نمایش می گذارد که عالوه 
بر قدرتنمایی، نوعی بازاریابی برای اکتبر 

هم محسوب می شود.
البته ایــران صرفا بــه دنبال عرضه 
تولیدات موشکی و نظامی خود نیست؛ 
حتی می تــوان گفت بیــش از آنکه به 
دنبال صادرات باشــد، به دنبال خرید 
است. دست ایران در تمام این سال های 
تحریم از فناوری های روز حوزه دفاعی و 
نظامی کوتاه بوده است. حاال اما چناچه 
شکست های پیاپی دولت دونالد ترامپ 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
ادامه یابد و این تحریم ها اواخر مهرماه 
برداشته شوند، ایران می تواند سالح های 
مدرنی چون ســوخو 57، سوخو 35 و 
موشــک اس 400 را که بسیار به خرید 

آنها عالقمند است، از روسیه تهیه کند. 

مادورو مشتری تسلیحاتی ایران می شود؟

بازاریابی موشکی در آستانه اکتبر

خبر

رییس ستاد انتخابات کشور اعالم کرد: وزارت 
کشور دو تاریخ را برای انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری پیشنهاد کرده بود که شورای 
نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ 28 خرداد 

1400 موافقت کرد.
بــه گــزارش »انتخــاب« بــه نقــل از 
خبرگزاری هــا، جمال عرف روز دوشــنبه در 
نشست خبری خود افزود: مقررات مرحله دوم 
انتخابات 21 شهریورماه مجلس یازدهم مانند 
مرحله اولیه اعمال خواهد شد یعنی افراد باید 

اســتعفای خود را 6 ماه قبــل از انتخابات ارائه 
دهند و سپس ثبت نام کنند.

رییس ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات 
1400 گفت: تقویم انتخابات ریاست جمهوری از 
اسفند آغاز می شود که آن هم مرحله استعفا برای 
متولیان امر است که ســه ماه قبل از شروع باید 
انجام شود. وضعیت انتخابات شوراها و خبرگان 
رهبری هم به این شکل است و فرایند انتخابات 

این دو هم اسفند امسال آغاز خواهد شد.
عرف ادامه داد: وزارت کشور دو تاریخ 21 و 28 

خرداد 1400 انتخابات را پیشنهاد کرده بود که 
شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ 28 

خرداد 1400 موافقت کرد.
 دولت برنامه ای برای ایجاد استان 

جدید ندارد
عرف درباره تقســیمات کشــوری، اظهار 
کرد: دولت هیچ برنامه ای برای ایجاد اســتان 

جدید ندارد.
وی ادامه داد: در بحث تقسیمات کشوری در 
مجموع 31 استان، 450 شهرستان، یک هزار و 

104 بخش، یک هزار و 361 شهر و 2 هزار و 639 
دهستان در کشور فعال است.

مرحلــه دوم یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلــس شــورای اســالمی در حوزه های 
یازده گانه بــه منظور انتخــاب 11 نماینده 
از میان 22 نفــر از نامزدهایی که بیش ترین 
آرا را در مرحله اول کســب کرده اند، برگزار 

خواهد شد.
لنجان، میانه، ســمیرم، بیجــار، کرج - 
اشتهارد و فردیس، دهلران- دره شهر- آبدانان 

و بدره، اهواز- باوی- حمیدیه و کارون، زنجان 
و طارم، اسالم آباد غرب و داالهو، کرمانشاه، 
کردکوی- ترکمن- بندر گز و گمیشان، 11 
حوزه انتخابیه ای اســت کــه دومین مرحله 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 

اسالمی در آنجا برگزار خواهد شد.

وزارت کشور:

انتخاباتریاستجمهوری،۲۸خرداد۱۴۰۰برگزارمیشود

 شماره   597 /         سه شنبه 4 شهریور   1399  /   5 محرم 1442  /  25  اوت   2020

محلاختفایدامادفراریوزیر
اسبقلورفت!

باشــگاه خبرنگاران وابســته به صداوسیما از 
برگرداندن علی اشــرف ریاحی، داماد محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت و متهم فراری اقتصادی 
به کشور خبر داد. این پایگاه خبری با انتشار تصویری 
از وی در خیابــان تورنتــوی کانادا، نوشــت: علی 
اشرف ریاحی که بعد از شــرکت در 9 جلسه دادگاه 
پتروشیمی از کشور گریخته بود، هم اکنون تحت 
رصد اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار دارد. 
این متهم فراری تحت نظر و رصد اطالعاتی قرار گرفته 
و کارهای مربوط به استرداد وی در حال انجام است. 

    
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه:
یکتیمتروریستیدرمنطقه

عمومیماکومنهدمشد
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه، 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: شــامگاه گذشته )دوم 
تیرماه( یک تیم تروریســتی ضد انقالب وابسته به 
استکبار جهانی که قصد نفوذ به عمق خاک کشورمان 
را داشت، در منطقه عمومی ماکو در تور اطالعاتی 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( قرار گرفت. 
بنا بر این گزارش، در درگیری میان این تیم تروریستی 
با رزمندگان دالور قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( هر 
سه عضو این تیم تروریستی به هالکت رسیدند. در 
این اطالعیه آمده است: در این درگیری مقادیر قابل 
توجهی ســالح، تجهیزات، مهمات و سیستم های 

ارتباطی از تروریست ها کشف و ضبط شد.
    

در ارتباط با جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی
کاناداخواستارپاسخگویی

ایرانشد
وزیر امور خارجه و وزیر حمــل و نقل کانادا در 
واکنش به گزارش ایران درباره جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی در بیانیه ای گفتند: این گزارش مقدماتی 
فقط اطالعات محــدودی را در مــورد این واقعه 
غم انگیز ارائه می دهد. این گزارش فقط به آنچه در 
اولین حمله موشکی اتفاق می افتد مربوط است؛ اما 
مربوط به حمله دوم نیست و فقط اطالعاتی را که ما 
از قبل می دانستیم را تأیید می کند. ما انتظار داریم 
جمهوری اسالمی ایران به این سوال مهم پاسخ دهد 

که چرا موشک ها پرتاب شده است. 
    

رئیس سازمان بازرسی کل کشورخبر داد:
معرفی۸نفربهدادستانیدرباره
تخلفدرقراردادویلموتس

حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشــور از معرفی 8 نفر از افراد دخیــل در قرارداد 
ویلموتس به دادستانی تهران خبر داد و گفت: برای 
حضور 63 روزه آقای ویلموتس، مبلغ 2/2 میلیون 
یورو و 11 هزار دالر از سوی فدراسیون فوتبال هزینه 
شده، عالوه بر این، فدراسیون فوتبال زیربار تعهدات 
غیرقانونی از جمله پرداخت 7 میلیارد تومان مالیات 
این قرارداد رفته و در نهایت هم از سوی فیفا محکوم 
به پرداخت 6/1 میلیون یورو غرامت نیز شده است. 

    
پمپئو: 

جهانبایدازتحریمتسلیحاتی
ایرانحمایتکند

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه صهیونیستی 
اورشــلیم پســت، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا که برای دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به قدس اشغالی سفر کرده است، 
گفت: »از تمام ابزارهایمان استفاده خواهیم کرد تا 
مطمئن شویم ایران به تسلیحات هسته ای دست 
پیدا نمی کند و مطمئنیم که موفق خواهیم شد.« 
وی با استقبال از صلح اسرائیل با برخی کشورهای 
حوزه خلیج فارس، افزود: این کشورها که بیشترین 
تاثیر را از برخورداری ایران از سامانه های تسلیحاتی 
خواهند پذیرفت، همگی موافق تمدید این تحریم 

هستند و بقیه جهان هم باید به ما ملحق شوند.
    

واعظی:
غیبتحناچیدرهیأتدولت
ربطیبهساختمانجمارانندارد

محمود واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهور 
درباره تخریب یکی از طبقات ســاختمان ســه 
طبقه ریاســت جمهوری در منطقــه جماران به 
دلیل ممنوعیت ســاخت بیــش از دو طبقه، در 
پاسخ به این ســوال که آیا دولت برای ساخت این 
ساختمان تصمیم به لغو مصوبه سال 90 شورای 
عالی شهرسازی گرفته است، به مهر گفت: دولت 
هیچ اقدامی ]در رابطه با لغو مصوبه سال 90 شورای 
عالی شهرسازی[ نکرده است و غیبت پیروز حناچی، 
شهردار تهران در جلسات هیأت دولت نیز ارتباطی 
با موضوع این ســاختمان ندارد؛ او هیچ وقت عضو 

دولت نبوده است.

استقبال کشوری چون 
ونزوئال برای خرید 

تسلیحات موشکی ایران، 
کابوس ۱8 اکتبر را برای 

آمریکا تلخ تر می کند. البته 
درباره ونزوئال تا اینجای 
کار، همه چیز در حد یک 
گزینه است؛ در حالی که 

ماجرا درباره چین و روسیه 
متفاوت است

مادورو در تلویزیون ونزوئال، 
پس از اینکه از ایران بابت 
کمک به کشورش تشکر 
کرده، گفته است: اگر این 
مسئله)خرید موشک از 

ایران( امکان پذیر و مناسب 
باشد، چنین موشک هایی 

را خریداری خواهیم کرد

وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار کرد: ســفر مدیر کل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران هیچ ارتباطی با موضوع 
مکانیسم ماشه ندارد. البته مکانیسم ماشه اصطالح نادرستی 
است که آمریکایی ها باب کرده اند. به گزارش ایسنا، محمدجواد 
ظریف صبح روز دوشنبه در حاشیه افتتاح میز خدمت کنسولی 
در وزارت خارجه با بیان اینکه همکاری و فعالیت ما با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر اساس اصل شفافیت است، به فتوای 
مقام معظم رهبری درباره منع استفاده از سالح های هسته ای 
اشاره کرد و گفت: ما هیچ گاه به دنبال دستیابی به سالح های 
هســته ای نبوده و نیســتیم و از نظر اعتقادی استراتژیک و 
مالحظات راهبردی به این ســمت حرکــت نکرده ایم و این 

موضوع را )سالح های هسته ای( به ضرر کشور می دانیم.

وی با بیان اینکه ایران آماده  ارتباط با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است، افزود: البته اجازه نمی دهیم کسانی که 
مخالف آژانس هستند و با داشتن ســالح هسته ای مخل 
امنیت در جهان هستند یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی 

بتوانند اهداف آژانس را به سخره بگیرند.
وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: ما گفت وگوهای 
زیادی با آژانس داشــتیم و ســفر اخیر مدیــرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی به ایران نیــز در همین چارچوب 

صورت می گیرد.
 مسیر حقوقی پیگیری 

»پول های بلوکه شده در کره« باز است
وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با روند وضعیت 

پول های بلوکه شــده ایران در کره جنوبی و پیگیری هایی 
که در این زمینه از سوی کشورمان انجام شده، تصریح کرد: 
دولت کره، شرکت ها و بانک های کره جنوبی موظف هستند 
که وظایف خود را درارتباط با این موضوع یعنی آزادســازی 
پول های بلوکه شــده ایران انجام دهند. ما این موضوع را از 
مسیرهای مختلف از جمله مذاکره دنبال می کنیم و پیگیری 

این مسئله از مسیرهای حقوقی نیز باز است.

بیش از ۴۰۰ خدمت در میز خدمت کنسولی
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه  گفت وگوی خود 
با خبرنــگاران در مراســم افتتاح میز خدمت کنســولی 
به مناســبت هفته دولــت گفــت: این میز کنســولی 
خدماتــش در گذشــته فقط در قالب اســناد بــود ولی 
اکنون تمــام بخش های کنســولی را که بیــش از 400 
خدمت اســت در بر می گیرد و در همین چارچوب ارباب 
رجوع بدون اینکه مجبور شــود به دفاتــر مختلف برای 
 دریافت خدمــات کنســولی مراجعه کند بــه یک میز 

مراجعه می کند.
وی گفت: در مرحلــه  بعد این میز خدمــت اینترنتی 
و آنالین خواهد شــد و ایــن باعث می شــود که حضور 
فیزیکی شــهروندان بــرای دریافت خدمات کنســولی 
 کمتــر شــود و زمینــه بــرای راحتــی بیشــتر امور 

فراهم شود.

ظریف:

سفرگروسیارتباطیبامکانیسمماشهندارد


