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نقلقول

پهپادهای بیرقدار ،سرنوشت جنگ
اوکراین را تغییر میدهند؟

85روز از آغاز جنگ اوکراین میگــذرد و طی این مدت
آنچه بیش از هرچیز جنگ را پیش چشم جهان به تصویر
کشیده ،ویدئوهایی است که از حمله پهپادهای اوکراینی
به ســتونهای زرهی ،ادوات توپخانهای و سیستمهای
دفاع موشکی روسیه منتشر شــده است .ویدئوهایی که
از ســوی وزارت دفاع اوکراین در شــبکههای اجتماعی
منتشر میشــوند ،با آهنگهای حماســی اینگونه القا
میکند که روسها بازنده نبرد هستند .بخشی از آن ،هنر
تبلیغات غرب علیه مسکو اســت اما بخش زیادی از آن
هم واقعیت این روزهای صحنه جنگ اســت .پهپادهای
بیرقدار  TB2ســاخت ترکیه که طی سالهای اخیر در
اختیار ارتش اوکراین قرار گرفتهاند ،نیروهای روســیه را
در محورهای مختلف جبهههای شــمال ،شرق و جنوب
زمینگیر کردهاند.
اوکراین در سال  2018اعالم کرد طی قراردادی 69میلیون
دالری12 ،پهپاد بیرقدار3 ،ســامانه کنتــرل و فرماندهی
زمینی و تجهیزات مرتبط دیگر را از ترکیه خریداری کرده
است .اخیرا وزارت دفاع اوکراین اعالم کرده بود که 20فروند
پهپاد بیرقــدار را در اختیار دارد .هدف قــرار گرفتن تعداد
زیادی از پهپادهای اوکراینی از سوی نیروهای نظامی روسیه
این گمانه را مطرح کرد که ارتش اوکراین یکی از بازوهای
اصلی خود را در جنگ از دست داده است .چراکه پهپادها ،در
هدایت آتش توپخانه ارتش اوکراین هم نقش کلیدی بازی
میکردند .تصور میشد ترکیه روند ارسال پهپادهای بیرقدار
خود به اوکرایــن را از ترس واکنشهای احتمالی مســکو
متوقف کرده است .گاردین اما دیروز در گزارشی به نقل از
کارشناسان نظامی نوشت که تعدادی پهپاد با شماره سریال
بدنه جدید در آسمان اوکراین شناسایی شدهاند؛ موضوعی
که نشان میدهد ترکیه دور از چشــم روسیه همچنان در
حال ارسال پهپادهای بیرقدار و سیستمهای کنترل زمینی
آنها به اوکراین است.
روسهای شــاهد جنگ قرهباغ و نقش محوری پهپادهای
بیرقدار  TB2در پیروزی ارتش جمهــوری آذربایجان در
مقابل ارتش ارمنســتان بودنــد .آنها در جنــگ اوکراین،
پهپادهای اوریون ( )Orionخود را به منطقه درگیری اعزام
کردند اما پهپادهای روس آنقدرها در میدان نبرد توانمند
نبودند .برای روسها هم جایگزینی پهپادها دشــوار بوده
است .این واقعیت که ارتش روسیه در زمینه توانایی پهپادی
بسیار ضعیف است و طی سالهای اخیر نتوانسته ضعفهای
خود را برطرف کند بر کسی پوشیده نیست.
پهپادهای بیرقدار  TB2برای اوکراینیها هم از نظر نظامی
و هم از نظر تبلیغاتی مؤثر بودهاند امــا هرچه جنگ ادامه
پیدا کرده ،شــرایط میدان هم تغییر کرده است12 .هفته
از جنگ اوکراین میگذرد و در این مدت ،تمرکز روسیه از
حمله سراسری به خاک اوکراین ،به مناطق شرقی و جنوبی
چرخیده است .جنگ در این مرحله به یک جنگ توپخانهای
و زرهی تبدیل شــده اســت .ارســال ادوات توپخانهای از
سوی کشــورهای غربی به اوکراین ،یکی از نشانههای این
تغییر اســت .این بدین معنی نیســت که پهپادها ارزش و
جایگاه خود را در جنگ از دســت دادهاند اما هرچه جنگ
طوالنیتر و فرسایشیتر شود ،شمار پهپادهای ساقط شده
هم افزایش پیدا میکند و با توجه به دشوار بودن جایگزین
کردن پهپادها در مدت زمان کم ،رفتــه رفته نقش آنها در
درگیریها هم محدودتر میشود.
در این شرایط ،نقش پهپادها از عملیات تهاجمی به عملیات
شناســایی و جمعآوری اطالعــات تغییر پیــدا میکند.
دوطرف ترجیح میدهند به جای آنکــه پهپادهای خود را
در درگیریها از دســت بدهند ،از آنها بــرای هدایت آتش
توپخانه و ستونهای زرهی و همچنین نیروهای زمینیشان
استفاده کنند .گاردین به نقل از پیتر لی ،کارشناس پهپادها
در دانشــگاه پورتموث انگلیس نوشته است« :پهپادها ابزار
قدرتمند میدان نبرد هستند ،اما قطعا نمیتوانند سرنوشت
نبرد را تعیین کنند».
پهپاد بيرقدار TB2
ساخت تركيه

مهمات
 4موشك ليزری
هدايت شونده

برد ارتباط
راديويی
 300كيلومتر

7

نیکوالی پاتروشف
رئیس شورای امنیت روسیه
غرب از اوکراین بهعنوان بهانهای برای
ایجــاد یــک جنــگ اعــام نشــده علیــه
مســکو اســتفاده کرده اســت .آمریکا
و متحدانــش بــه جــای شــرکت در
گفتوگوهــای ســازنده بــا مســکو ،به
یک توســعه نظامی-سیاســی بهسوی
روسیه دست زدند وکییف را به انجام
یک اقدام خشونتبار در شرق اوکراین
وا داشــتند کــه در نهایــت بــه دخالــت
روسیه منجر شد( .راشاتودی)

آمریکا غرق در اسلحه

حداكثر وزن هنگام برخاستن 700 :كيلوگرم
حداكثر سرعت 200 :كيلومتر بر ساعت
حداكثر ارتفاع 7600 :متر
طول 6.5 :متر
عرض دو بال 12 :متر
نوع موتور :پيستونی  100اسب بخار ساخت اتريش
كشورهای استفاده كننده

تركيه ،جمهوری آذربايجان ،اوكراين ،قرقيزستان،
مراكش ،نيجر ،لهستان ،قطر و تركمنستان

خبر

پاگرفتن نظریههای نژادپرستانه در جامعه آمریکا که سیاهپوستان را عامل کمبودها و مشکالت سفیدپوستان میدانند
به افزایش خشونتهای مسلحانه در این کشور منجر شده است
هنــوز 5مــاه از آغــاز ســال
2022نگذشــته ،امــا تعــداد
گزارش
تیرانداز یهــای گروهــی در
آمریکا به 201مورد رسیده است.
فهرســت شــهرها و ایالتهایی که تیراندازیها
در آنها تمامی ندارد :بوفالــو 2بار ،میلواکی 4بار،
شیکاگو 9بار ،سنت لوئیز 2بار ،ایندیانا پلیس 2بار،
بالتیمور 6بار ،فیالدلفیا 5بار ،نیوجرســی 6بار،
آرکانزاس 9بار ،دیترویــت 5بار و تگزاس بیش از
10بار ،و این فهرست همچنان ادامه دارد .تعریف
تیراندازیهای گروهی در آمریکا متناسب با نهاد و
سازمانی که گزارش میدهد ،متفاوت است .ممکن
است نهادی طبق تعریف کنگره آمریکا تیراندازی
گروهی را بهگونهای تعریف کند که تیراندازیهای
خانگی و تیراندازیهای منتسب به فعالیتهای
تبهکارانه را شامل نشود یا ممکن است هرحملهای
که منجر به کشته شدن بیش از 4نفر شود بهعنوان
تیراندازی گروهی درنظر گرفته شود .تعریف این
نوع از جنایت هرچه باشــد ،نمیتواند در ماهیت
چالش بزرگی که جامعه آمریکا با آن دســت به
گریبان اســت ،تغییری ایجاد کند؛ اینکه آمریکا
درحال غرق شدن در دریایی از سالحهای شخصی
است و اینکه حجم باالی دسترسی به سالح ،باور
به برتری سفیدپوستان و باور ب ه نظریههای توطئه
نژادپرستانه و رواج تیراندازی در آمریکا ،بحرانی
ماندگار و مهارنشدنی را در این کشور خلق کرده
است.
2تیراندازی به فاصله یک روز

نوجوانی 18ســاله عصر روز شــنبه در محوطه
پارکینگ فروشگاهی واقع در بوفالوی نیویورک
با استفاده از اسلحه نیمهاتوماتیکی که در دست
داشت ،شروع به تیراندازی کرد .این نوجوان لباس
نظامی و جلیقه ضدگلوله پوشیده و کاله جنگی
مجهز به دوربین پخش زنده به سر گذاشته بود.
زمانی کــه تیراندازی متوقف شــد13 ،نفر مورد
اصابت گلوله قرار گرفته بودند که 11نفرشــان
سیاهپوســت بودند10 .نفر از آنها کشته شدند.
این مهاجم پیش از آغاز حمله خود مانیفســتی
180صفحهای بهصورت آنالین منتشر کرده بود
که در آن با جزئیات ،نقشــه کشتار خود و دالیل
تصمیمش را شــرح داده اســت .این تیراندازی
جدیدترین نمونه از جنایاتی است که تحتتأثیر
ایدئولوژی برتریطلبی سفیدپوســتان و نظریه
توهم توطئهای به نــام «جایگزینی بزرگ» رخ
داده است؛ نظریهای نژادپرستانه که در سالهای
اخیر در کشــورهای غربی رواج بســیاری یافته
و در آن سفیدپوســتان قربانیان بــزرگ فرایند
جایگزینی توسط مهاجران و افراد رنگینپوست

معرفی میشــوند .این تفکر را سیاســتمداران
راســتگرا در غرب و جمهوریخواهان در آمریکا
ترویج میدهند و به افزایــش باورپذیری آن در
میان افکار عمومی دامن میزنند .این مهاجم اعالم
کرده که این کشتار را با الهام از کشتار نژادپرستانه
سال 2019در کرایستچرچ نیوزیلند انجام داده
اســت .در آن واقعه ،یک سفیدپوست با حمله به
2مسجد 50نفر را کشت .فرد مهاجم تمام مراحل
حمله را بهصورت زنده پخــش کرد .عامل حمله
بوفالو گفته از روی کد پســتی منطقهای را پیدا
کرده که بیشترین ساکنان سیاهپوست را داشته
باشد .تنها یک روز پس از این جنایت ،تیراندازی
دیگری در کالیفرنیا رخ داد که در جریان آن یک
نفر کشته و 5نفر دیگر مجروح شدند.
نظریه جایگزینی بزرگ

نظریه نژادپرســتانه جایگزینی بــزرگ بر محور
کمبود منابع میچرخد .در مانیفستی که مهاجم
بوفالو منتشــر کرده آمده که منابــع آمریکا به
اندازهای نیست که در آینده پاسخگوی نیازهای
همه باشــد؛ از اینرو آغاز نبرد نژادی بر سر این
منابع امری الزم و حیاتی است .ایده آینده مبهم
کــه در آن ثروتی بــرای زندگی وجــود ندارد و
محیطزیست درحال فروپاشی است ،هر اندازه که
غیرواقعی باشد تا به امروز توانسته به انگیزه جوانان
سفیدپوست برای کشتار نژادی تبدیل شود .ایجاد
چنین روندی تا حد زیــادی تحتتأثیر رویکرد
سیاستمداران راستگرای سفیدپوست است که
در راستای پیشبرد سیاســتهای خود ،همواره
بهنظریه جایگزینی بــزرگ بهعنوان اصلیترین
عامل مشــکالت غربیهای سفیدپوست اشاره
دارند.
از ســوی دیگر ،موضوعی فراتــر از توهم توطئه
در جامعه جهانی بهعنــوان عاملی مهم در تکرار
جنایتهایی مشابه آنچه در بوفالو رخ داد ،مطرح
اســت :نابرابری .نابرابری شــدید در دسترسی

اسلحه آمریکایی از نگاه آمار

مکث

کمیتــه اطالعــات مجلــس
نماینــدگان آمریکا دیــروز در
آمریکا
نشســتی با حضور مســئوالن
وزارت دفاع این کشــور ،بعد از 50سال بار دیگر
پرونده اشیای ناشناس پرنده ( )UFOکه اصطالحا
به آنها بشقابپرنده گفته میشود را باز کرد .این
جلســه در دو نوبت علنی و غیرعلنی برگزار شد.
به گزارش آسوشــیتدپرس ،در نشســت علنی،
مقامهای پنتاگون به نمایش چند کلیپ ویدئویی
از دوربینهای دید در شــب جتهای جنگنده و
همچنین پایگاههای دریایی ارتش آمریکا بسنده
کردند .نمایندگان مجلس از هر دو حزب دمکرات
و جمهوریخواه به نتیجه رســیدهاند که اشــیاي
ناشناس پرنده در آسمان آمریکا ،تهدیدی علیه
امنیت این کشــور هستند .این اشــیا از آنجا که

به منابع مالــی روندی حقیقی اســت که در آن
تعداد کمــی افراد قدرتمنــد و متمول به قیمت
نابودی گروه بزرگــی از انســانها ثروتمندتر و
قویتر میشــوند؛ برای مثال در آمریکا ،صدک
اول درآمدی طی چند سال گذشته شاهد افزایش
ثروت خــود بوده؛ درحالیکــه درآمد 50درصد
کمدرآمد جامعــه طی این ســالها کامال راکد
باقی مانده اســت .در نتیجه تعدادی از این گروه
اکثریت محروم ،در مواجهه با مشکالت ناشی از
این نابرابری به فانتزیهای تاریکی مانند نظریه
جایگزینی بزرگ روی میآورنــد تا دلیلی برای
توضیح کمبودهای زندگی خود بیابند .این سبک
ســازماندهی زندگی در غرب هر نامی که داشته
باشد ،به ناامیدی و بدبینی دامن زده و جوانان را
به ورطه پوچگرایی کشانده است .در این شرایط،
قبوالندن نقش مهاجــران و اقلیتهای قومی و
نژادی در تاریک بودن آینده به افرادی که امیدی
به آینده ندارند ،کار دشواری نخواهد بود.
نظرســنجیها نشــان میدهد حتی افرادی که
افکار آسیبزننده و نژادپرستانه ندارند هم امید
چندانی به آینده جهان ندارند .براســاس نتایج
نظرسنجی جدیدی که توســط یونیسف انجام
گرفته اســت ،اکثریت جوانان 15تا 24ساله در
کشورهای ثروتمند به این باور رسیدهاند که در
آینده از نظر اقتصــادی وضعیتی بدتر از والدین
خود خواهند داشــت .نتایج نظرسنجی جهانی
دیگری که بهتازگی توســط 5دانشگاه در میان
10هزار نفر از 10کشــور جهان انجــام گرفته
اســت هم نشــان میدهد که 56درصد از آنها
باور دارند بشــریت محکوم به فناســت .انفعال
سیاســتمداران در حل بحران محیطزیســت و
نابرابری و حتی بهرهبرداری سیاسی چهرههای
سیاســی از ناامیدی که این بحرانها در جامعه
ایجاد کردهاند ،باعث شده تا افرادی مانند مهاجم
بوفالو کشتار نژادپرســتانه را راهحلی قابلقبول
برای توقف نابرابری و از دست رفتن منابع ببینند.

گزارش جدید وزارت دادگســتری آمریکا که در پی تیراندازی اخیــر در بوفالوی نیویورک
منتشر شده است نشان میدهد طی 2دهه اخیر ،سازندگان سالحهای گرم در آمریکا بیش از
139میلیون قبضه اسلحه برای بازار تجاری آمریکا تولید کردهاند که از این بین11.3 ،میلیون
قبضه اسلحه تنها در سال 2020تولید شده است .عالوه بر تولید داخلی ،در همین بازه زمانی
آمریکا 71میلیون قبضه سالح گرم وارد کرده است که با رقم 7.5میلیونی صادرات اسلحه از
آمریکا قابل مقایسه نیست .به بیانی دیگر ،میزان سالحهای وارداتی طی این دو دهه بیش از
9برابر سالحهای صادراتی و مجموع سالحهای تولید شده به اضافه سالحهای وارداتی 28برابر
سالحهای صادراتی اســت .پیش از گزارش اخیر وزارت دادگستری ،گزارش مرکز کنترل و
پیشگیری از بیماریها هم از رکورد قتل با سالح گرم در آمریکا در سال 2020خبر داده بود.
براساس این گزارش ،تعداد قتل در سال 2020نسبت به سال قبل از آن افزایشی 35درصدی
داشته و به 19هزار و 350مورد رسیده است .آمار خودکشی با اسلحه هم با افزایشی 1.5درصدی
به 24هزار و 245مورد رسیده است .نسبت قتل با اسلحه در ازای هر 100هزار نفر از جمعیت
آمریکا هم در این سال به 6.1رسیده که این باالترین رقم طی 25سال گذشته به شمار میرود.

بشقابپرندهها سر از کنگره آمریکا در آوردند
تجهیزات
دوربين مادون قرمز/مسافتياب
ليزری /رادار AESA

سراجالدین حقانی
سرپرست وزارت کشور افغانستان
مــا بــه آمریــکا بــه چشــم دشــمن نگاه
نمیکنیم و بــه توافق دوحــه پایبندیم.
مــا خواهــان روابطــی بــر مبنــای اصول
و هنجارهــای دیپلماتیــک بــا آمریــکا
هستیم .در آینده مایلیم روابط خوبی
با آمریــکا و جامعه بینالمللی داشــته
باشــیم .یکبار دیگر تأکید میکنم که
خاک افغانستان برای تهدید هیچکس
مــورد اســتفاده قــرار نخواهــد گرفــت.
(سیانان)

بدون هیچ موتور پیشرانندهای کار میکنند ،قابل
ردیابی با سیستمهای راداری نیستند و یا با چشم
غیرمســلح رویت شــدهاند یا به طورتصادفی در
تصاویر ویدئویی ضبط شده توسط جنگندههای
در آسمان شــکار شــدهاند .آخرین بار در سال
1966بود که یکی از نمایندگان جمهوریخواه که
بعدها رئیسجمهور هم شد (جرالد فورد) بررسی
موضوع بشــقابپرندهها را در دستور کار کنگره
قرار داد .در یک مورد دســتکم 40نفر ازجمله
تعدادی مأمور پلیس شــيئي نورانی در آسمان
میشیگان دیده بودند .مسئوالن نیروهای هوایی
آمریکا در نشســت کنگره ضمن رد گمانهزنیها
گفتند که احتماال نوری که دیده شده گازی بوده
که از مردابی در نزدیکی میشيگان به آسمان رفته
و سپس مشتعل شده است.

ردپای ترامپ در تیراندازیهای آمریکا

تیراندازی به جمعیــت که زمانــی در آمریکا
رویــدادی نــادر و غیرعــادی بــود ،اکنون با
زندگی آمریکاییها گره خورده است .براساس
جدیدترین گزارش دولتی در این کشور ،از سال
2019تا 2020نرخ قتل با سالح گرم 35درصد
افزایش یافته است .قتلعام بوفالو نهتنها از منظر
تعداد باالی قربانیان ،بلکه از نظر ماهیت سیاسی
که در پس زمینه آن نهفتــه از اهمیت زیادی
برخوردار است؛ زیرا نشان از سرعت گرفتن روند
عادیسازی نژادپرستی و خشونت سیاسی در
آمریکا دارد .مهاجم بوفالو در مانیفســت خود
دیالن روف ،نژادپرست سفیدپوستی را که 9نفر
از اعضای کلیسای متدیست آفریقایی امانوئل
را در ســال 2015به قتل رســاند« ،جنگجوی
آزادی» توصیف کرده اســت .روف قاتلی است
که در ســال 2015و پیش از حمله به کلیســا
در مانیفســتی مملو از ایدههای آشــفته ،زوال
زندگی سفیدپوســتان در آمریکا را به باالرفتن
نرخ جنایت در میــان سیاهپوســتان مرتبط
دانسته بود.
تأیید ایدههای نژادپرســتانه روف در سالهای
بعد توســط دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق
آمریکا ،آشکارا دشــمنی سفیدپوستان نسبت
بــه سیاهپوســتان را تحریک کــرده و حزب
جمهوریخواه را از قید و بندهایی که در گذشته
داشــت ،رها کرد .ترامپ در سال 2019در یک
رشــته توییت منطقه سیاهپوستنشــینی در
بالتیمور را با واژگانی تحقیرآمیز خطاب قرار داد
و آن را منطقهای کثیف و آلوده خواند .او یک روز
پیش از حمله روف به سیاهپوســتان ،در جلسه
اعالم حضورش در انتخابات ریاســتجمهوری
آمریکا ،مهاجران مکزیکی را متجاوز نامیده بود.
روند تبعیض نــژادی و تحرکات نژادپرســتانه
تقریبا در تمامی طول ریاســتجمهوری ترامپ
حفظ شــد .وی به همراه حزب جمهوریخواه در
ســال 2020آشــکارا از نوجوانی 17ساله که در
تظاهرات حمایت از سیاهپوســتان با اسلحهای
نیمه اتوماتیک به سیاهپوســتان شلیک کرده و
جان 2نفر را گرفته بود ،حمایت کرد و این نوجوان
یکشــبه به قهرمان حزب جمهوریخواه تبدیل
شــد .او در نهایت از اتهام قتل عمد تبرئه شــد و
در مقام قهرمانی جبهه راست آمریکا باقی ماند.
حمله طرفداران به ســاختمان کنگره آمریکا در
سال 2021هم نقطه عطفی خطرناک در پا گرفتن
تندروی و نفوذ خشونت و نژادپرستی در محافل
سیاسی آمریکایی بود؛ زیرا نشان داد جبهه راست
سیاست آمریکا برای رسیدن به اهداف خود به هر
اقدامی دست خواهد زد.

ثبت باالترین نرح تورم در
انگلیس طی  40سال گذشته
براســاس تازهتریــن گــزارش اداره ملی آمار
انگلیس ،نرخ تورم در این کشور در ماه گذشته
میالدی به ۹درصد رسیده است .این رقم عالوه
براینکه باالترین میزان در ۴۰ســال گذشــته
بهشــمار میرود ،یک جهــش 2درصدی را در
عرض یک ماه نشــان میدهــد .پیش از جنگ
اوکراین پیشبینی میشد که نرخ تورم با وجود
فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همهگیری
کرونا در محــدوده ۲درصد ســیر کند اما حاال
اقتصاددانان پیشبینــی میکنند که نرخ تورم
بهدلیل افزایش بهای انرژی ،تا پایان سالجاری
میالدی به باالی ۱۰درصد برسد .به گزارش ایرنا،
به نقل از مرکز آمار انگلیس افزایش قیمت برق
و گاز بیشترین عامل افزایش تورم بوده است و
بیم آن میرود که با شروع فصل سرما ،هنگامی
که مردم به سیستمهای گرمایشی نیاز بیشتری
خواهند داشت ،اوضاع وخیمتر شود.

کیوسک

روزنامه بوستون گلوب [آمريكا]

تیراندازی بوفالو؛ تروریسم داخلی در آمریکا

جو بایدن در سخنانی با ابزار تسلیت به خانوادههای قربانیان
سیاهپوست تیراندازی در بوفالو نیویورک ،برتر یجویی
سفیدپوســتان را مثل زهر توصیف کــرد و گفت که فرد
مهاجم از ایدئولوژی منحرف برتر یجویی سفیدپوستان
الهام گرفته اســت .بایدن این حمله را مصداق تروریسم
داخلی دانست.

