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پدافندی بومی ایــرانــی ســوم خــرداد همه
این سرمایه گذاری ها و جایگاه پهپادها در
سیاست های کالن آمریکا را با چالش جدی
و نابودکننده ای مواجه کرد.

جن
جال

شاید باورتان نشود اما شما هم با فرمول «عصر
جــدیــد» حتما رکــوردهــایــی در گینس ثبت
کرده اید و خودتان خبر ندارید و اگر بخواهید
در یک برنامه استعداد یابی شرکت کنید باید
به رکورد خودتان حمله کنید و آن را بشکنید!
این ادعــای مطرح شده را وقتی متوجه می
شوید که بفهمید بسیاری از شرکت کنندگان
برنامه عصر جدید که مدعی شــده بودند
رکوردشان در کتاب گینس ثبت شده است با
توجه به گفته های اشکان دشمنزیاری صحت
ندارد .دشمن زیاری که در حوزه طناب زنی
 100متر نامش در کتاب گینس بعد از حب
درویش و علی دایی به عنوان سومین نفر در
ایران ثبت شده هم اکنون مشاور ایرانیان برای
ثبت رکورد های شان در کتاب گینس است و
تا امروز حدود  20رکورد در گینس را پیگیری
و ثبت کرده است .البته دشمن زیاری صحت
رکورد یکی از مهمانان برنامه را هم که در خاک
امــارات ثبت شده بود اعــام کــرد .او معتقد
است همه کسانی که در عصر جدید گفتند
رکــورددار جهانی هستیم ،سندی در گینس
ثبت نکرد هاند .سومین ایرانی که رکوردش
در گینس ثبت شده داوری عصر جدید را هم
قبول نداشت  .کاربران به صحبت های این
مشاور و رکورد دار گینس که در فضای مجازی
بازتاب زیادی داشت واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :معلوم نیست چرا علیخانی
بدون این که تحقیق کنه حرف های مهمان های
شرکت کننده در برنامه رو میذاره بره روی آنتن
با وجود این که برنامه ها ضبطیه و میشه در باره
ادعاها تحقیق کرد».
ک ــارب ــری هــم نــوشــت« :هــمــیــن کــل کــل هــا و
ادعاهاست که باعث میشه جذابیت برنامه بره
باال و اال دیدن کسی که خودش رو داره آتیش می
زنه چه جذابیتی داره».
کاربری نوشت « :از نگاه منطقی نمیشه رابطهای
بین پیشرفت یک کشور و تعداد رکوردهایش در
گینس برقرار کرد .ثبت بزرگترین دماغ یا جای
دادن بیشترین تعداد نی در دهان یا گشادکردن
چشم ،نماد پیشرفت یک کشور نیست».
کاربر ی هم نوشت« :یکی باید حرف های همین
آقای مشاور گینس رو بررسی کنه ،از کجا معلوم
الکینمیگه.اگراینادعاهابیربطبودچراخود
گینسواکنشینشوننداده»

▪افسانه ای که بر باد رفت

افسانهبربادرفتهآمریکایی

هواپیماهای بدون سرنشین در راهبرد کالن آمریکایی ها چه جایگاهی دارد؟
امیرحسینیزدانپناه«-مادیگربادشمندرمیدانجنگمبارزهنمیکنیم،مااورامانندیکخرگوششکارمیکنیم»؛اینجملهرا«گریگوریچامایو»نظریهپردازفرانسویدرکتابخود
باعنوان«نظریههواپیماهایبدونسرنشین»آوردهاست.کسیکهمعتقداستایاالتمتحدهباکاربرداینهواپیماهادرمناطقغیرنظامیوبدونهماهنگیبادولتهایمحلیدرحقیقت
()1
«بانقضقوانینبینالمللیوقواعداخالقی،مردمراازراهدورمیکشد»واین«تکنولوژیسادهبرقواعددموکراسیدرجنگهااثرگذاشتهاست».
▪پهپادها ابزاری برای اعمال سیاست

تحوالت دو دهه اخیر در عرصه نظامی دنیا
نشان داده که پهپاد (پرنده هدایت پذیر از
راه دور) همان قدر که سالحی موثر برای
«کشتار هدفمند» و «کم هزینه» است ،یکی از
ابزارهایموثردرتغییرسیاستهایکشورها
در امــور مختلف نیز هست .نمونه اخیر آن
استفاده ارتش و نیروهای مردمی یمنی از
پهپادهای تهاجمی انتحاری و بمب افکن
علیه مواضع عربستان سعودی و امــارات
است که توانسته معادالت این جنگ نابرابر
را تغییر دهد و تاحدی جلوی کشتار زنان و
کودکانبیگناهیمنیرادرحمالتعربستان
و متحدانش بگیرد .بنابراین پهپادها نه فقط
یک سالح موثر در میدان نبرد سخت ،بلکه
ابــزاری برای پیاده سازی اصول و سیاست
کشورهای دارنده آن هستند.
▪ورود پهپادها به جنگ سخت

اساسا روبات ها یا تجهیزاتی که بدون حضور
نیرویانسانیبتوانندبهصورتهوشمندیابا
کنترل از راه دور ،اقداماتی را انجام دهند در
زمینه های گوناگون صنعتی ،درمانی ،حمل
و نقل ،نظامی و  ...کاربردهای زیادی داشته
اند .با این حال در جنگ افغانستان ()2001
و پــس از آن در جــنــگ عـــراق (،)2003
آمریکایی ها این روبات ها را وارد جنگ سخت
کردند و از این جا تغییرات عمده و اصلی
دربــاره روبــات ها ایجاد شد .طبق گزارشی
که یک اندیشکده اسرائیلی در سال 2012
منتشر کــرد« ،در ســال  ۲۰۰۱میالدی و
همزمان با آغاز جنگ آمریکا در افغانستان و
تهاجم به این کشور ،ارتش آمریکا حدود ۶۰
پهپاد را راهاندازی و از آن ها در میدان جنگ
استفاده کرد.تا سال  ۲۰۱۲میالدی ،تعداد



پهپادهای آمریکا به بیش از هفت هزارپهپاد
رســیــد )2( ».با ایــن حــال پس از جنگ های
افغانستانوعراق،آمریکاییهادامنهاستفاده
از پهپادها را گسترش دادند و حتی در این باره
قوانین بین المللی و قواعد اخالقی را نیز زیر
پاگذاشتند و کاربرد این هواپیماهای بدون
سرنشین را به دیگر کشورها هم کشاندند
و بــدون اجــازه یا هماهنگی با دولــت های
مستقر در کشورهایی نظیر پاکستان ،یمن،
سومالی و لیبی دست به بمباران مناطقی
زدند که به ادعای کاخ سفید محل «اختفای
تروریست ها» بوده است .مسئله ای که رسما
حق حاکمیت کشورها را نقض و تعداد زیادی
از غیرنظامیان را با بمب های این هواپیماها
قطعه قطعه می کــرد .براساس یافته های
یک مقاله که دانشگاه «بیرمنگام» در سال
 2015منتشر ک ــرد« )3(.آمریکایی ها می
گویند دلیل استفاده از هواپیماهای بدون
سرنشین آن است که دولت ها «قادر نیستند
یا نمی خواهند» پای یک توافق برای مقابله با
آن چه واشنگتن آن را تهدید می داند بیایند».
▪ چرا پهپادها تا این اندازه مهم هستند؟

بــراســاس مقاله ای که نشریه «آبـــزرور» در
سال  2016منتشر کرد ،طبق اطالعاتی
که به صورت عمومی در دسترس قرار دارد،
در آمریکا هواپیماهای بــدون سرنشین و
قدرت آتش آن ها در اختیار دو بخش است؛
ارتش آمریکا و سیا .با این حال مطالعاتی که
دربــاره تاثیرات حمالت پهپادها انجام می
شود محرمانه است .این سالح های مخرب
ویژگی های متعددی دارنــد که سبب شده
در راهبردهای کالن امنیتی و نظامی آمریکا
جایگاه قابل توجهی پیدا کنند.
روزنــامــه گــاردیــن در ارزیــابــی و نقد کتاب





1.9 M views

«نظریه هواپیماهای بدون سرنشین» نوشته
«گریگوری چامایو» چهار ویژگی را برای این
سالح های مهم و موثر بر می شمارد:
 .1عملیات های قابل اندازه گیری دارند.
 .2خطر تلفات انسانی برای استفاده کننده
ندارند
 .3قدرت تخریب آن ها بسیار زیاد است
 .4حس ناامنی همیشگی را برای دشمن
ایجاد می کنند .در توضیح ایــن ویژگی،
گــاردیــن بــه نقل از رئــیــس یکی از قبایل
پاکستانی درباره مدت زمانی که یک پهپاد
آمریکایی در یک منطقه باالی سر مردم پرواز
می کند تا تسلیحاتش را تخلیه کند ،می
نویسد«:آنهاهمیشهباالیسرماقراردارند،
آنهانهگاهیاوقاتونهساعتهابلکهروزها
باال سرما هستند و مردم را تبدیل به بیماران
روانی کرده اند )4(».برای درک بهتر این جمله
باید تصور کنیم که در منطقه ای زندگی می
کنیم که دولــت و حکومت تــوان دفــاع از ما
را نــدارد و آمریکا پهپادهایش را برای زدن
تروریست های ادعایی اش به منطقه و شهر و
روستایمامیفرستدوآنهاروزهایمتمادی
باالی سرما چرخ می زنند تا در یک زمان که
ما نمی دانیم چه وقت خواهد بود یک کوچه
و خیابان شهر یا روستای ما را بمباران کنند!
تصوری که البته برای ما که در کشوری امن
زندگی می کنیم ،بسیار سخت است.
این البته تمام ویژگی هایی نیست که این
هواپیماها برای آمریکا دارند .مقاله ای که
«آب ــزرور» با عنوان «نقش سیاسی حمالت
پهپادها در استراتژی بزرگ ایاالت متحده»
منتشر کرده است ،ویژگی های دیگری را نیز
برای این پرندگان استراتژیک بر می شمارد.
 .1آن ها اهداف دقیق تری را نسبت به پرواز
های مسلحانه دارای خدمه هدف اصابت

قرار می دهند.
 .2آن ها اغلب ارزان تر از ابزارهای مجهز
مانند هواپیماها و کشتی ها هستند.
 .3پهپادها در مناطقی که اطالعات و یافته
های کمتری درباره آن ها وجود دارد ،امکان
عملیات دارند.
 .4ایــن هواپیماها مانند تــکــاوران ویــژه
آمریکایی مــی توانند در نقاط دوردســت
عملیات کنند با این تفاوت که این عملیات
جان نیروهای ویژه آمریکایی را به خطر نمی
اندازد.
 .5با استفاده از پهپادها نیازی به اعزام نیروی
نظامی آمریکا به دیگر کشورها نیست و در
نتیجه احساسات ناسیونالیستی کمتری را
در داخل این کشور برمی انگیزد.
 .6حمالت پهپادی هزینه های نیروهای
نظامی زمینی ،هوایی و دریایی را ندارد و این
یک دستاورد سیاسی برای آمریکا محسوب
می شود.
 .7هواپیماهای بدون سرنشین همچنین
حس قلدری و زورگویی آمریکایی را در دنیا
نسبت به زمانی که از نیروی نظامی انسانی
استفاده می شود ،کاهش می دهد.
سرمایه گــذاری هنگفت آمریکایی ها روی
تجهیزات نظامی در حالی است که براساس
گزارشی که اندیشکده مطالعات امنیت ملی
رژیم صهیونیستی در سال  2012منتشر
کرد در این سال «حــدود  ۳۱درصــد از کل
وسایل و تجهیزات هوایی ارتــش آمریکا»
را پهپادها تشکیل مــی داد و ایــن نسبت
احتماال اکنون بیشتر شده است .همچنین
براساس همین گ ــزارش« ،بین سالهای
 ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۳میالدی دولــت آمریکا
بودجهای معادل  ۲۶میلیارد دالر را به این
حوزه اختصاص داد )5(».بــا این حال سامانه
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پهپاد آمریکایی که در بامداد پنج شنبه سی
ام خرداد پس از چندبار اخطار رادیویی در
منطقه کوه مبارک استان هرمزگان توسط
نیروی هوافضای سپاه منهدم شد ،از نوع
پهپادهای غول پیکر پنهان شونده است که
سرمایه گذاری های هنگفتی روی طراحی
و توسعه آن انجام می شــود« .بیل اوربــان»
سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا ،در
بیانیه ای که پنج شنبه منتشر شد اعالم کرد
هواپیمایی که هدف اصابت موشک ایرانی
قرار گرفته « »4A Global-RQ Hawkبوده
است .با این حال در تصاویری که روز گذشته
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از بقایای این
هواپیما منتشر کرد نام آن « »4C -MQذکر
شدهاست.ایندوهواپیماشباهتهایبسیار
زیادیهمازنظرظاهریوهمازنظرتجهیزات
و کارکرد باهم دارنــد با این تفاوت که «4A
 »-RQیک پهپاد جاسوسی قدیمی تر نسبت
به « »4C -MQاست .هردوی این هواپیماها
از گران قیمت ترین هواپیماهای آمریکایی
هستند تاجایی که هزینه طراحی و توسعه
« »MQ-4Cحدود  190میلیون دالر برآورد
می شود که  10برابر هزینه یک «اف  »16و
حدود  2برابر یک فروند «اف  »35است .این
هواپیمای فوق مــدرن پنهان کار به صورت
رسمی در مــی  2018یعنی اردیبهشت
( 1397یک سال پیش) وارد ناوگان نیروی
دریایی آمریکا شد و برخی منابع نوشته اند
که از این هواپیما که به روز ترین فناوری های
رادیویی ،راداری و رادارگریزی و پنهان کاری
دنیا را دارد ،فعال به اندازه انگشتان یک دست
تولید شده است »4A -RQ« .که نوع قدیمی
تر آن است از سال  1998در ارتش آمریکا به
کار برده می شود و برخی منابع تعداد ساخته
شده از آن را  30تا  40فروند ذکر کرده اند.
هردوی این هواپیماها از نوع پرندگان بلند
پرواز با دوره پرواز طوالنی هستند و می توانند
تا ارتفاع  55تا  60هــزار پایی ( 16تا 18
کیلومتری) از سطح زمین باال بروند و با یک
بار سوخت گیری می توانند  16تا  22هزار
کیلومتر را طی کنند .در حقیقت با انهدام این
پهپاد پنهانکار  200میلیون دالری که چون
شبحی خــود را به لبه هــای مــرزی کشورها
می رساند و به جمع آوری اطالعات مشغول
می شود ،ایران با سامانه پدافند هوایی بومی
«سوم خرداد» ،خط و نشان جدی برای مدرن
ترین هواپیماهای رادارگریز آمریکایی کشید
تاجایی که خبرگزاری روســی اسپوتنیک
نوشت :سرنگونی پهپاد پیشرفته آمریکایی
نشان میدهد ایرانیها نوعی موشک فوق
افــســانـهای در اختیار دارنـــد کــه میتواند
افسانههای آمریکاییها را بر باد دهد».
پی نوشت:
thenewpress.com .1
 .2گــزارش «لیرن آنتبی» برای اندیشکده
مطالعاتامنیتملیرژیمصهیونیستی
birmingham.ac.uk .3
theguardian.com .4
 .5گــزارش «لیرن آنتبی» برای اندیشکده
مطالعاتامنیتملیرژیمصهیونیستی
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بدو بدو تموم شد
جناب آقای ستاری فر !

مدال برای
یک کار خوب

دزدی با
پررویی تو روز روشن!

تقطیع ویدئوی
یک رقص شیطانی!

در ویدئوی پربازدیدی که در کانالها و صفحات مختلف دست
به دست میشود ،سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور در سمیناری مشغول سخنرانی است که ناگهان وسط
صحبتهای او بلندگوی سالن از شرکتکنندگان میخواهد
برای تهیه فیش غذای خود به محل مخصوص مراجعه کنند .این
اتفاق که باعث وقفه در سخنرانی آقای معاون میشود حاضران
در محل از جمله خود ستاری را به خنده میاندازد .کاربری در
این بــاره نوشته اســت« :البته واقعا تو بعضی سمینارها همین
بخش غذا خیلی طرفدار داره!» .همچنین کاربری دیگر با بازنشر
ویدئوبهطنز نوشت«:ظاهراسخنرانی
طــوالنــی شــده و مــســئــوالن سمینار
نخواستنغذاشونیخکنهکههمچین
کــاری کــردن!»کــاربــری هــم نوشت:
«بایدیککاغذمیدادنتا زودصحبت
هاشروتمومکنه».

برنامه پایش مدتی است از کارگران و کارکنان سازمانهای
مختلف خواسته اگر مدیر الیق و فهمیدهای دارند که از او راضی
هستندبهاینبرنامهاعالمکنندتاازآنمدیر،تقدیرشود.برهمین
اساس جمعی از کارگران شرکت فوالد مبارکه اصفهان با برنامه
پایش شبکه یک تماس گرفتند و اظهار کردند که مدیرعامل این
شرکت بسیار مردمی بوده و همواره در کنار کارگران ،مشکالت
این صنعت را به دوش کشیده است .مدیر عامل فوالد مبارکه در
گفت وگوی تلفنی در این برنامه میگوید« :مرحوم پدرم کارگر
بوده و من در خانوادهای از طبقه کارگری رشد کردهام به همین
منظور با مشکالت و دردهای کارگران
آشنا هستم» .پس از ایــن گفت وگو
مجری «مــدال خدمت» برنامه پایش
را به حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل
فوالد مبارکه به عنوان مدیر موفق از
نظر کارگران اهدا کرده است.

«دزدی اونم تو روز روشن» عبارت معروفی است که معموال برای
نشان دادن تعجب خودمان از یک واقعه که خیلی واضح اتفاق
افتاده به کار می بریم اما در ویدئویی که در فضای مجازی بسیار
منتشرشدهخانمیازطبقهباالیخانهاشازیکدزدیاتومبیل
روبـهروی خانهشان فیلم میگیرد .وقتی خانم فیلم گیرنده به
دزدها اعتراض میکند که از کار خودشان خجالت بکشند و از
دزدیدستبردارند،دزدهانهتنهاتوجهیبهفیلمگرفتناونمی
کنندبلکهباخونسردیبهکارخودشانادامه میدهند وخطاب
بهآنخانمهممیگوینداگرخیلیدادوبیدادکنیمیآییمشیشه
هایخانهتوراهممیشکنیم!کاربری
با انتشار این ویدئو نوشته است« :دزد
هم دزدهــای قدیم .حداقل یه شرم و
حیاییچیزیازکارخودشونداشتن
و این قدر وقیح و پررو نبودن که جلوی
مردمهمبهکارشونادامهبدن!»

«برخوردوحشیان هنیرویانتظامیبایکزنبرسرمسئلهحجاب
و رقص» .این توضیح ویدئوی تقطیع شده ای است که بهتازگی
افراد و کانال هایی با انتشار آن تالش داشتند نیروی انتظامی
را هدف هجوم ناجوانمردانه خود قرار دهند اما با انتشار فیلم
کاملتر از واقعه ،مشخص شد فیلم اول فقط ثانیههایی از حضور
چند دقیقهای آن زن در خیابانهای رشت بوده است .او که از
اهالی رشت هم نبوده به علت مصرف زیاد مشروبات الکلی از
حالت طبیعی خارج شده و چند دقیقهای وسط خیابان مزاحم
رفت و آمد خودروها و مردم شهر رشت می شود .در ادامه وقتی
مامور نیروی انتظامی قصد هدایت او
بهپیادهروراداردهدفهجومزنقرار
می گیرد که هیچ کدام از این صحنه
ها که اکنون در فضای مجازی پخش
شده است در ویدئوی قبل که به عمد
تقطیعشدهبودوجودندارد.

