
7 دوشنبه 7 آذر 1401
 شماره  8650

هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

اروپاییخزده
انرژیدردستروسیه،بهســاحیعلیهاروپاتبدیلشده
است.دریکزمســتانمعمولی،افزایش10درصدیقیمت
واقعیانرژیباعثخواهدشدکهمرگومیردراروپا0.6درصد
افزایشپیداکند.ازاینروبحرانانرژیدرسالجاریمیتواند
باعثشودکهبیشاز100هزارفردمسندرسراسراروپاجان

خودراازدستبدهند.

کشــورهای آســیای مرکزی در 
سال های اخیر شمار هواپیماهای 
بدون سرنشــین )پهپادهای( خود 
را افزایش داده اند. کشورهای منطقه دالیل زیادی 
برای مسلح شدن به پهپادها دارند؛ از احساس خطر 
نسبت به قدرت گرفتن طالبان در افغانستان گرفته تا 
مناقشه مرزی قرقیزستان و تاجیکستان. شاید دالیل 
این کشــورها برای تقویت نیروهای پهپادی شــان 
مشــابه باشــد اما روش های متفاوتی برای این کار 
دارند؛ تفاوتی که ریشه در استراتژی های دفاعی آنان، 

توان مالی و متحدان خارجی شان دارد.
نخستین بار سپتامبر سال گذشته بود که از پهپادها 
در منطقه استفاده شد؛ زمانی که 2 کشور همسایه، 
قرقیزســتان و تاجیکســتان وارد درگیری نظامی 
علیه یکدیگر شدند. در آن زمان مقام های تاجیک، 
قرقیزستان را متهم کردند که از پهپادهای »بیرقدار 
تی بی 2« ســاخت ترکیه برای بمباران تاجیکستان 
استفاده کرده است. براساس گزارش ها، پهپادهای 
قرقیزســتاني در ایــن حمالت تجهیــزات نظامي 
تاجیکســتان ازجمله 2 تانک، یک موشــک انداز 
چندگانه و یک دســتگاه کامیون حامل مهمات را 
منهدم کردند. قرقیزستان در پی مناقشه های مرزی 
بهار2020 با تاجیکستان بود که متوجه ضعف های 
نظامی خود شــد و تصمیم گرفت بــا خرید پهپاد، 
معادالت را تغییر دهد. این کشــور اواخر2020 با 
هیاهوی بسیار پهپادهای بیرقدار تی بی 2 را خریداری 
کرد. حدودا همان زمان بود که بیشکک اعالم کرد 
پهپادهای شناسایی-نظارتی روسی »اورالن10ای« 
را هم خریده است. ستاد نیروهای مسلح قرقیزستان 
پیش تر هم پهپادهای شناســایی »وی جی100« 

چینی را دریافت کرده بود.
تقویت توان پهپادی قرقیزستان، تاجیکستان را هم 
برآن داشت تا شاید با سرعت کمتر، اما به دنبال راهی 
برای برقراری توازن قوا باشد. بر همین اساس اوایل 
ســال جاری بود که وزیر دفاع تاجیکستان در سفر 
به ترکیه از کارخانه تولید پهپادهای بیرقدار دیدار 
کرد. در همان زمان شــایعاتی مبنی بر برنامه های 
تاجیکستان برای خرید بیرقدار تی بی 2 منتشر شد 
که زنگ خطر را برای قرقیزســتان به صدا درآورد؛ 
چرا کــه درصورت خریــدار پهپادهــای ترکیه ای 
توسط دوشنبه، برتری نظامی بیشکک بر همسایه 
خنثی می شد. تاجیکســتان اما در نهایت از خرید 
پهپادهای بیرقدار ترکیه منصرف شــد و در عوض 

به ســراغ پهپادهای ایرانی رفت. ایران حدود 6ماه 
قبل، کارخانه ساخت پهپادهای »ابابیل2«  را در این 
کشور افتتاح کرد. تاجیکستانی ها عالوه بر پهپادهای 
ساخت ایران که از نوع پهپادهای شناسایی، نظارتی 
و رزمی هســتند، قصد دارند پهپادهــای نظارتی 
آمریکایی »پوما« را هم به تســلیحات خود اضافه 
کنند. گفته شــده، آمریکا قرار اســت این پهپادها 
را به عنوان بخشــی از بســته کمک مالی-امنیتی 
60میلیون دالری به تاجیکستان در اختیار این کشور 
قرار دهد. هدف این بسته، مقابله با تهدید احتمالی 

طالبان است.
قزاقستان، دیگر کشــور منطقه، خرید پهپادهای 
نظامی خود را از 2016 با خریــد مدل های چینی 
آغاز کرد و سپس برای خرید پهپادهای پیشرفته تر 
به ترکیه روی آورد. قزاقســتان اما به جای بیرقدار 
بی تی 2، پهپادهــای »تای آنــکا« را انتخاب کرد. 
قرارداد آستانه و آنکارا که به قزاقستان اجازه می دهد 
تا هواپیماهای بدون سرنشــین را تحت لیســانس 
ترکیه تولیــد کند، در جریان ســفر ماه می 2022 
قاســم توکایف، رئیس جمهور قزاقســتان به آنکارا 
امضا شد. آســتانه همچنین پهپادهای شناسایی-
نظارتی »اورالن10ای« را از روســیه، 2 نوع پهپاد 

از رژیم صهیونیســتی و یک مدل پهپــاد از آمریکا 
خریداری کرده اســت. ازبکســتان نیز نخســتین 
پهپادهای نظامی خود را از چین خرید. این کشــور 
در زمینه پهپادهای تجسسی نیز با روسیه و آمریکا 
قرارداد امضا کرده اســت. ترکمنستان نیز با وجود 
اینکه در رتبه بندی قدرت نظامی در سال جاری در 
رتبه83 قرار دارد یکــی از قدرتمندترین نیروهای 
پهپادی منطقه اســت. عشــق آباد هم اکنون طیف 
گسترده ای از پهپادها را در اختیار دارد؛ از پهپادهای 
تجسســی  - نظارتی گرفته تا پهپادهای انتحاری و 
پهپادهای رزمی که برخی از آنان در مانورهای نظامی 
اخیر این کشور استفاده شده اســت. ترکمنستان 
نخستین کشور منطقه بود که پهپادهای ترکیه ای 
بیرقــدار را خرید. عشــق آباد همچنیــن عالوه بر 
پهپادهای ترکیه ای و چینی دو نوع پهپاد بالروسی 
)تجسســی و انتحاری( را در داخل تولید می کند. 
رژیم صهیونیستی، ایتالیا، آمریکا و روسیه نیز ازجمله 

صادرکنندگان پهپاد به ترکمنستان هستند.
اغلب کشورهای آســیای مرکزی طی سال های 
اخیــر واردکنندگان  پهپادهــای خارجی بودند 
اما این روند به ویژه درباره قزاقســتان، ازبکستان 
و قرقیزســتان در حال تغییر است. قزاقستان به 

تازگی پهپاد تجسسی خود با نام »شاگاال« )مرغ 
دریایی( را به پرواز درآورده و در مرحله آزمایش 
آن است. ازبکستان نیز مجموعه ای از پهپادهای 
تولید داخل با عنوان »فالکون« را رونمایی کرده 
که به نظر می رسد هدف شان شناسایی و نظارتی 
است؛ گرچه مقام های ازبکســتانی گفته اند که 
توان حمله نیز دارند. قرقیزســتان نیز ســومین 
کشــور منطقه است که به دنبال ســاخت پهپاد 
داخلی است. گفته شده، این کشور پهپادی با نام 
»سارای2« را ساخته است؛ خبری که وزارت دفاع 

این کشور تأیید یا تکذیب نکرده است.
به اعتقاد ناظران، کشورهای آسیای مرکزی با اطالع 
از اهمیت روزافزون پهپادها در جنگ تالش دارند که 
خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهند. قزاقستان 
به سرعت در حال گسترش قابلیت های پهپادی خود 
با خرید مدل های ترکیه ای اســت. تاجیکستان نیز 
در این رقابت برای تقویت توان خود به تهران چشم 
دارد. قزاقستان و ازبکســتان نیز پیوسته با استفاده 
از مدل های داخلی و خارجــی در حال تقویت توان 
پهپادی خود هستند. ترکمنستان به عنوان قدرت 
پهپادی منطقه طیف گسترده ای از این تسلیحات 

را در اختیار دارد.

عصر رقابت پهپادی در آسیای مرکزی
5 جمهوری آسیای مرکزی برای افزایش برتری نظامی مقابل یکدیگر، به دنبال تقویت قدرت پهپادی خود هستند

سیاستدرپاکستان،بدونعمرانخان
همزمان با تغییرات مهم در رأس ارتش پاکستان، 

عمران خان از فعالیت سیاسی کناره  گیری کرد

شــهر اســالم آباد، پایتخت پاکســتان از عصر روز شنبه با 
تشــدید تدابیر امنیتی روبه رو شد. بنا بر گزارش رسانه های 
پاکستانی، ورودی های این شهر بسته و تردد در خیابان های 
اصلی آن ممنوع اعالم شــد. در این وضعیــت همه انتظار 
برگزاری راهپیمایی بزرگ طرفداران حزب »تحریک انصاف 
پاکستان« به رهبری عمران خان، نخست وزیر پیشین این 
کشور را داشــتند، اما عمران خان برای نخستین بار پس از 
حادثه سوءقصد به جانش در یک سخنرانی عمومی حاضر 
شد و درحالی که روی یک صندلی چوبی و پشت یک شیشه 
ضدگلوله نشسته بود، از پایان راهپیمایی های اعتراضی اش 

خبر داد.
عمران خان، درست یک ماه پیش در 7آبان ماه، راهپیمایی 
اعتراضی خود را از منطقه لیبرتی چــوک الهور در فاصله 
400کیلومتری اسالم آباد آغاز کرده بود. این راهپیمایی قرار 
بود تا 4نوامبر یعنی به مدت 8روز ادامه داشته باشد و هدف 
آن تحصن روبه روی پارلمان پاکستان برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام بود. با این حال راهپیمایی مذکــور 5روز بعد با 
شلیک گلوله به سمت عمران خان و کشته شدن یک نفر از 
طرفدارانش ناتمام ماند. اکنون عمران خان برای نخستین بار 
پس از ترخیص از بیمارستان در جمع طرفدارانش از پایان 

راهپیمایی اعتراضی خود خبر داد.
البته عمران خان به مسائل مهم تری نیز اشاره و تأکید کرد که 
حزبش از همه مجالس قانونگذاری پاکستان در سطح ملی 
و فدرال خارج می شود. نخست وزیر پیشین پاکستان دلیل 
تصمیمش را جلوگیری از هزینه های بیشــتر در پاکستان 
عنوان کرد و گفت که نگران آن است ادامه اعتراضات باعث 

ویرانی در کشور شود.
عمران خــان اگرچه بــه صراحت نگفته که آیــا تصمیم به 
کناره گیری همیشگی از سیاســت دارد یا خیر، اما حزب او 
پیش از این از پارلمان فدرال پاکستان استعفا داده بود و فقط 
در پارلمان منطقه ای 2استان خیبر پختونخوا و پنجاب دارای 
قدرت بود. اکنون این حزب از فعالیت های سیاسی منطقه ای 
نیز کناره گیری کرده است. البته می توان انتظار داشت که 
کناره گیری حــزب تحریک انصــاف از پارلمان های ملی و 
منطقه ای، به کمرنگ شدن فعالیت های سیاسی عمران خان 
نیز منجر شود، اما معلوم نیست این تصمیم عمران خان برای 
حزب تحریک انصاف یک تصمیم دائمی است یا مقطعی و 

کوتاه مدت.
اعالم توقف اعتراضات و کناره گیری حــزب عمران خان از 
رقابت های سیاســی چند روز پس از انتصاب اَســیم منیر، 
فرمانده جدید ارتش این کشــور صــورت می گیرد. منیر، 
پیش تر در دوره عمران خان، ســازمان جاسوسی پاکستان 
را اداره می کرد، اما در آن زمان به صــورت ناگهانی و بدون 
توضیحی توسط عمران خان برکنار شــد. با این حال هنوز 
نمی توان با اطمینان کناره گیری حزب عمران خان از فعالیت 
سیاسی را به جابه جایی ها در رده فرماندهی ارتش این کشور 
مرتبط کرد، اما تردیدی نیســت که نهــاد ارتش، به عنوان 
مهم تریــن و قدرتمندترین نهاد حاکم در ســاختار توزیع 
قدرت پاکســتان، نقش قابل توجهی در تغییرات سیاســی 

این کشــور ایفا می کند. حتی ژنرال قمر جاوید 
باجوا که هفته گذشــته از فرماندهی کل ارتش 
پاکستان بازنشسته شد، نقش ارتش در تصمیمات 

سیاسی پاکستان را اذعان داشته است. 
ژنرال 62 ســاله ارتش پاکستان در 
همان شبی که خبر بازنشستگی اش 
منتشر شد، در یک مراسم در مقر 
ارتش در شــهر راولپندی در شرق 
این کشــور گفت: »دخالت مداوم 

ارتش در سیاست در 70 سال گذشته 
برخالف قانون اساسی صورت گرفته 
اســت.« حتی ظهور و کناره گیری 
ناگهانی عمران خان در بدنه سیاسی 
پاکستان نشان می دهد که به طور 
کلی ساختار سیاسی اسالم آباد در 
موارد بسیاری ورای ظواهر معمولی 
و قانونی خود عمل می کند و عوامل 
پشت پرده در تحوالت این کشور 
بســیار تأثیرگذارتر از نهادهای 
رســمی و قانونی ایفــای نقش 

می کنند.

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

چیــزی که مــا اکنــون درگیرش هســتیم، 
بدترین بحــران جهانی غذا در ســال های 
اخیر است که پیامدهای فاجعه باری برای 
میلیون ها انسان به دنبال خواهد داشت؛ 
افرادی از افغانستان گرفته تا ماداگاسکار 
و از ســاحل تا شــاخ آفریقا. هرگز نباید از 
گرسنگی دادن انسان ها به عنوان سالح 
اســتفاده شــود؛ آنچــه امــروز شــاهدش 
هستیم غیرقابل پذیرش است. )الجزیره(

جان بولتون
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا

حزب جمهوریخواه آمریکا، نیازمند چهره ای 
جدیــد در انتخابــات ریاســت جمهوری 
پیــش رو اســت. دونالــد ترامــپ پیــر و 
خسته کننده شده و حمایت ها را از دست 
می دهد. او به احتمال زیــاد در رقابت های 
انتخاباتی مغلوب خواهد شــد و این ماجرا 
بــر دیگــر نامزدهــای جمهوریخــواه نیــز اثر 

می گذارد. )رویترز( 

نقل قول  جهان نما

کیوسک

نشانه های جانشینی رهبر کره شمالی در یک عکس 

در تصویری که روز یکشــنبه 
از ســوی پیونگ یانگ منتشر 
شــد، کیم جونــگ اون، رهبر 
کره شــمالی بــار دیگــر در کنــار دخترش 
و ســربازان ارتش این کشــور دیده می شود. 
کیم جونگ اون در مراسمی شرکت کرده بود 
که در آن سیاست های هسته ای کشورش را 
تبیین کرد. او گفت: »پیونگ یانگ قصد دارد 
قدرتمندترین نیروی اتمی جهان را در اختیار 

داشته باشد.« 
در عین حال آنچه در این دیدار بیشــتر جلب 
توجه کرده است، حضور دختر کیم جونگ اون 
در کنــار پدرش اســت. این دومیــن بار طی 
کمتر از یک هفته گذشــته اســت که دختر 
رهبر کره شــمالی در بازدیدها حضور می یابد. 
4 روز پیش که تصاویــر دختر کیم جونگ اون 
در رســانه ها در کنار پدرش منتشــر شــد، 
گمانه زنی های متعددی در مورد آینده رهبری 
کره شمالی به وجود آمد و برخی رسانه ها مانند 
گاردین این حضور را نشــانه ای از جانشینی 
آینــده برای رهبری کره شــمالی دانســتند. 
مقامات اطالعاتی کره جنوبی، نام دختر محبوب 

کیم جونگ اون را »جو آئه« عنــوان کرده اند. 
نخســتین بار دنیس رادمن، بسکتبالیســت 
ســابق آمریکایی، پس از دیدار با خانواده کیم 
در ســال 2013از این دختر رهبر کره شمالی 
نام برده بود. براساس گزارش سازمان اطالعات 
کره جنوبی، جو آئه، دومیــن فرزند از 3 فرزند 
کیم جونگ اون اســت، او حدود 10سال سن 
دارد و البته برخی منابع سن او را 12یا 13سال 
عنوان کرده اند. در عین حــال گاردین به نقل 
از برخی تحلیلگران گفته اســت که احتمال 
پذیرش یک زن به عنوان رهبر، از سوی نخبگان 

سیاسی کره شمالی بسیار کم است.
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