
نگاه

زیر سایه ایران
محمدرض�ا کردلو: امیرهوش��نگ ابته��اج روز 
گذشته در زادگاهش رشت به خاک سپرده شد. 
این بازگش��ت به »وطن« در ذات خودش واجد 
زیبایی هایی است که در حضور یا فقدان، معنایش 
تغییر نمی کند. دفن شدن در قبرستان پرالشز 
پاریس یا گورستان هایگیت لندن و میالتن کلن 
چه لطفی دارد وقتی باغ محتشم رشت هست؟ 
ماجرای تشییع و تدفین سایه در ایران � که حتما 
ظرافت ها و گفت وگوهای فرهنگی را می طلبید � 
با همراهی مسؤوالن فرهنگی و خانواده ابتهاج، 
به نحو خوبی برگزار ش��د و این مساله از جهاتی 
دارای اهمیت است. اول آنکه »ایران« وسیع ترین 
مفهوم��ی اس��ت که ای��ن روزه��ا، حلقه وصل 
چهره هایی با س��الیق سیاسی مختلف می شود. 
به واکنش های همین روزهای پس از درگذشت 
امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( دقت کنید. سایه با 
سوابق سیاسی ای که به طور طبیعی مورد پسند 
یا عالقه بسیاری از طیف ها نبود، و طبیعتا مقبول 
برخی دیگر می افتاد، در شرایط فرهنگی مناسبی 
تعظیم و تکریم شد. واکنش ها از سوی بسیاری از 
طیف های سیاسی و فرهنگی، با ظرافت همراه بود. 
بسیاری از جریان های سیاسی و فرهنگی با احترام 
به جایگاه سایه در ادبیات معاصر ایران او را تکریم 
کردند، جز ویرانی طلبان و سلطنت معاشانی که 
دل خوشی از رویکردهای مردمی و ضدسلطنتی 
سایه نداشتند. جمعیت قلیلی که مفهوم »ایران« 
هیچ  گاه برای شان ارزشمند نبوده، با تخریب سایه، 
بیش از پیش نزد عموم ایرانیان منفور ش��دند. 
ماج��رای مواجهه این گروهک ها با درگذش��ت 
مرحوم ابتهاج، شاهد دیگری بر این مدعا بود که 
حتی »ایران« و ارزش های ایرانی، برای شان فاقد 
اهمیت است. اما چیست این ایران! این دماوند، این 
اصفهان، این خراسان و آن تبریز و آن ارس و آن 
بلوچستان و آن خوزستان و... که همه در نقشه ای 
جمع شده اند، به چه تصویری منجر شده اند که 
حتی عالقه به آن تصویر، اشتراک آفرین و به قول 
حافظ موجب جمعیت این زلف پریشان است. این 
ایران چیست که باز به قول حافظ هواداران کویش 

می شوند چو جان خویشتن!؟ 
و اینکه س��ال های س��ال پ��س از زمانی که 
ایدئولوژی ه��ای فراگیر دامن همه دنیا را گرفته 
بود، تا »بی وطنی« را تبلیغ کند و اتفاقا تنی چند 
از اندیش��مندان گول آن بساط تهی را خوردند، 
باز این ایران اس��ت که آغوش می گشاید و سایه 
می ش��ود برای سایه. برای نام ابتهاج هم موجب 

بزرگی فزاینده است بودن در ایران. 
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا، دریاست

ایران، اتفاقا معیار و س��نجه مناس��بی برای 
مش��خص کردن »دوس��ت« از »دشمن« است. 
ایرانی که سایه اش، دنیا دنیا می ارزد و می توان در 

سایه اش آرمید. تا قیامت.

برکت  گندم

گزارشات جدید درباره فعالیت های داریا دوگینا 

سرنوشت  نامعلوم 
حاجی ایرانی

با گذشت بیش از 40 روز از دستگیری نا موجه 
خلیل دردمند در عربستان، کماکان وضعیت وی 

در هاله ای از ابهام است

 مقام های غربی می گویند مذاکرات هسته ای 
ممکن است چند هفته زمان ببرد

»وطن  امروز« عملکرد دولت سیزدهم در کنترل 
موتورهای محرک تورم را  بررسی می کند

 رشد 55 درصدی حجم خرید تضمینی گندم
در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل
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 پیام تسلیت    رهبر انقالب  
 در      پی  ارتحال آیت الله  

حاج   شیخ  محمدعلی ناصری
 نمایش 

وزنامه نگاری ر

  پرداخت بیش از 67 هزار میلیارد تومان
از مطالبات گندمکاران

مدیرعامل فیس بوک همکاری این شبکه اجتماعی با »اف بی آی« برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا را فاش کرد
 زاکربرگ: فیس بوک به دستور »اف بی آی« اخبار فساد اقتصادی هانتر بایدن، پسر  جو بایدن را

در ایام رقابت انتخاباتی 2020 سانسور کرد

پیش از این سانسورهای عجیب اینستاگرام به سود رژیم صهیونیستی نیز انتقادات گسترده کاربران را در پی داشت

محمد شلتوکی*: هفته گذشته 
با یک تم��اس تلفنی از جانب 
دوس��تی که آن سوی خط مرا 
به حضور در رزمایش مشترک 
پهپادی ارتش جمهوری اسالمی 
ای��ران دعوت ک��رد، عازم کویر 
مرکزی ایران شدم تا از نزدیک 
عملیات های پهپادی را که قرار اس��ت در این رزمایش 

اجرا شود مشاهده کنم.
برای من ک��ه توان پهپادی ایران هم��واره یکی از 
موارد مطالعاتی مورد عالقه ام بوده و به طور مس��تمر 
آن را پیگی��ری می کنم و تح��ت رصد دارم، حضور در 
این رزمایش فرصت بس��یار خوبی ب��ود که باید از آن 
استفاده می کردم تا بتوانم پس از آن، راوی خوبی برای 
توانمندی ای باشم که در چند وقت اخیر نگاه های زیادی 

را به سوی خود معطوف کرده است.
گفتن از توانمندی های نظامی نیاز به دقت فراوان 
دارد، چرا که غلو یا کم بینی در این حوزه مانند ۲ لبه 
یک قیچی است که هم منجر به تشویش افکار عمومی 
می ش��ود و هم تصمیم گیران را می تواند دچار اشتباه 
محاس��باتی کند، لذا توانمندی پهپ��ادی ایران را باید 

منطبق بر واقعیت ها سنجید.
نگاهی به روند طی شده در حوزه پهپادی ارتش بویژه 
در س��ال 1401 بیانگر این است که ارتش جمهوری 
اسالمی ایران موضوع قدرت پهپادی را به طور ویژه ای 
در دس��تور کار قرار داده است. شاهد مثال این ادعا، ۲ 
اتفاق ویژه پهپادی در ارتش است که سال جاری شاهد 

آن بودیم؛ نخست رونمایی از پایگاه پهپادی زیرزمینی 
ارتش تحت عنوان پایگاه پهپادی 313 و دیگری عملیاتی 
کردن ناودسته پهپادبر نیروی دریایی ارتش که در آن 
عمده پهپادهای شناسایی، مراقبتی، رزمی و انتحاری 

به نمایش درآمد.
با در نظر گرفتن این ۲ اتفاق، شاهد برگزاری رزمایشی 
پهپادی از س��وی ارتش با مشارکت 4 نیروی زمینی، 
پدافند هوایی، هوایی و دریایی با مشارکت قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا)ص( بودیم که باید از آن تحت عنوان 
سومین اتفاق ویژه پهپادی ارتش در سال جاری یاد کرد.

نظامی ه��ا ش��اید بهت��ر بدانند که اط��الق عنوان 
»رزمای��ش« به یک تمرین نظامی چه مفهومی دارد؛ 
در حقیقت ما زمانی می توانیم به یک تمرین نظامی، 
رزمایش بگوییم که در آن ۲ س��وی یک نبرد حقیقی 
تحت عنوان نیروهای آبی و نارنجی شبیه سازی شده 
باش��ند، برای آنها ماموریت تعریف شود و هر کدام از 
آنها در قالب دستورات عملیاتی ای که بر عهده دارند به 

ایفای نقش بپردازند.
با وجود آنکه ارتش پیش از این دی ماه سال 99 یک 
تمرین بزرگ رزم پهپادی با حضور نیروهای چهارگانه 
خود برگزار کرده بود اما با تعریفی که از رزمایش ارائه 
شد، این برای نخستین بار بود که یک رزمایش پهپادی 
آن هم به صورت مشترک میان نیروهای مختلف ارتش 

برگزار می شد.
با چنین پیش مقدمه ای باید به بررسی اتفاقات رخ داده 
در رزمایش مشترک پهپادی 1401 ارتش جمهوری 
اس��المی ایران پرداخت. در این رزمایش که گس��تره 

برگزاری آن تمام کشور اما با مرکزیت 3 استان سمنان، 
اصفهان و یزد بود؛ انواع پهپادهای شناسایی، مراقبتی، 
رزمی و انتحاری ارتش از سراسر کشور به سمت مرکزیت 
منطقه رزمایش که در محدوده انارک استان اصفهان قرار 
داشت به پرواز درآمدند و تعداد پهپادهای شرکت کننده 

در این رزمایش نیز بیش از 150 فروند بود.
مشارکت تعداد زیاد پهپاد در رزمایش، خود یکی از 
ویژگی های بارز آن به شمار می آید، چرا که هماهنگی 
و فرماندهی و کنترل آنها حین پرواز همزمان، آن هم 
در یک محدوده جغرافیایی وسیع و گسترده خود یک 
چالش محسوب می شود که نیروهای مسلح اعم از ارتش 
و سپاه طی سال های گذشته با برگزاری رزمایش ها و 
تمرینات مرتبط توانسته اند به قابلیت هدایت و کنترل 

تعداد زیادی پهپاد به صورت همزمان دست یابند.
تمرین اس��تفاده از روش های ابتکاری برای کاهش 
هزینه ه��ای مرتبط با امور دفاعی، از دیگر ویژگی های 
این رزمایش بود. اساسا سامانه های بدون سرنشین در 
مقایسه با سامانه های با سرنشین ۲ مزیت بزرگ دارند؛ 
»هزینه کمتر - ریسک کمتر«. یکی از ماموریت های 
پدافن��د هوایی به کارگیری هواپیماهای رهگیر نیروی 
هوایی برای مقابله با اهداف متخاصم است، حال همین 
نیروی پدافند هوایی در اقدامی ابتکاری توانسته است 
نمونه رهگیر پهپاد »کرار« را توسعه دهد که این پهپاد، 
هم به مسلسل با نواخت تیر باالی اخگر مجهز است و 
هم به موشک هوا به هوای آذرخش و می تواند در نقش 
یک رهگی��ر تمام عیار با هرگونه هدف متخاصمی که 
بخواهد مرزهای هوایی را نقض کند، به مقابله بپردازد.

پهپادهای انتح��اری از دیگر موارد چش��مگیر در 
رزمایش مشترک پهپادی ارتش بود؛ ارتش چند سال 
است با توسعه مدل های مختلفی از پهپادهای انتحاری 
ح��اال به یک نمونه ثابت برای انجام عملیات های خود 
رس��یده و نام آن را »آرش« گذاشته است. پهپاد آرش 
امروز در همه نیروهای ارتش عملیاتی است و هر 4 نیرو 
کاربر آن هستند. آرش با برد ۲000 کیلومتر مانند یک 
موشک کروز عمل می کند و دقت اصابت بسیار باالیی 
ه��م دارد که تصاویر خیره کننده ای از دقت اصابت آن 

در رزمایش اخیر به ثبت رسید.
دیگر پهپاد انتحاری ارتش که سروصدای زیادی هم 
به پا کرده است، »امید« نام دارد. امید در حقیقت یک 
پهپاد انتحاری برای حمله به هر هدفی است اما ماموریت 
ویژه آن هدف قرار دادن سامانه های راداری دشمن است، 
چرا که با برخورداری از جست وجوگر تشعشعات راداری 
می تواند با دقت هرچه تمام تر رادارهای دشمن را هدف 
قرار دهد. علت جنجالی شدن این پهپاد، شباهت زیاد 

آن به پهپاد هاروپ رژیم صهیونیستی است.
ماموری��ت دیگری ک��ه در این رزمایش از س��وی 
یگان های شرکت کننده انجام شد اما حرف زیادی از آن 
به میان نیامد، ماموریت جنگ الکترونیک است که امروز 
اهمیت ویژه ای در ارتش پیدا کرده است. در این رزمایش 
هم پهپادهای حامل محموله های جنگال که به عنوان 
یک سکوی هوایی برای انجام جنگ الکترونیک هواپایه 
ایفای نقش می کنند به پرواز درآمدند که وظیفه شان 

ایجاد اخالل در ارتباطات دشمن است.
مهم��ات نقطه زن هواپایه یک��ی دیگر از مزیت های 

پهپادهای ایرانی اس��ت که در این رزمایش هم با دقت 
بسیار باالیی به اهداف اصابت کردند؛ موشک »الماس« 
به عنوان یکی از خاص ترین موشک های ضدزره ایران، 
بمب های نقطه زن خانواده قائم و همچنین بمب های بالدار 
»باالبان« از جمله مهم ترین تسلیحات پهپادهای ایرانی 
برای حمله به اهداف زمینی به شمار می روند که در این 
رزمایش توس��ط پهپادهای کمان 1۲، مهاجر 6 و کرار 
مورد استفاده قرار گرفتند. مهم ترین مشاهده ام از صحنه 
رزمایش پهپادی ارتش را باید چهره های جوان و بانشاطی 
عنوان کنم که هر آنچه تاکنون گفتیم، ساخته و پرداخته 
آنهاست. جوانانی هم  سن و سال خودم یا شاید جوان تر! 
افرادی با انگیزه و شور بسیار زیاد. با دیدن شان ناخودآگاه 
یاد طرح »تحریم صنایع پهپادی ایران« از سوی کنگره 
آمریکا افتادم و خندیدم! طرحی که بر اساس آن برای 
متوقف کردن توان پهپادی ایران هرگونه تأمین، فروش 
و انتقال پهپادهای نظامی به مقصد یا از مبدأ ایران ممنوع 
است. آمریکا در حقیقت به دنبال تحریم صنعتی است 
که زلف آن هیچ گرهی به تحریم، برجام و... نخورده و هر 
آنچه به آن رسیده ایم چیزی است که از درون جوشیده و 
اساسا آنها توان اثرگذاری بر آن را ندارند. حوزه پهپادی 
به جرأت یکی از نمونه های پیشرفت در کشور است که 
الگوی مدیریتی در آن می تواند به سایر بخش های کشور 
تسری پیدا کند؛ روایت اینکه چگونه در بازه زمانی کمتر 
از 10 سال ایران به یک ابرقدرت بالمنازع پهپادی تبدیل 
شده است، قطعا درس هایی دارد که بسیاری از مدیران 

کشور باید پای آن تلمذ کنند.
*پژوهشگر حوزه دفاعی

درسی که باید از پهپاد بیاموزیم!

دیدگاه

 گفت وگوی »وطن امروز« با کارگردان 
و بازیگر سریال بی نشان

تیترهای امروز

ثمان�ه اکوان: چند روزی است 
که اخبار دعوای لفظی و تنش 
در رواب��ط فرانس��ه و انگلی��س به تیتر بس��یاری از 
روزنامه های اروپایی تبدیل ش��ده است. انگلستان که 
ای��ن روزها همچنان درگیر مس��اله خروج از اتحادیه 
اروپایی و همچنین انتخابات درون حزبی برای تعیین 
نخس��ت وزیر جدید این کشور است، به نظر می رسد 
چندان هم از وضعیت اداره اتحادیه اروپایی به رهبری 
فرانسه راضی نیست. حجم عظیم مهاجرانی که از کانال 
مانش از فرانس��ه به سمت انگلستان می روند، دولت 
ضعیف جانسون و سرنوشت دولت آینده این کشور را 
با بحرانی جدی رو به رو کرده اس��ت. مقامات انگلیس 
با اشاره به حوادث رخ داده در این کانال و مهاجرانی 
ک��ه جان خود را هنگام عبور از این کانال از دس��ت 
می دهند، تالش های انجام شده از سوی فرانسه برای 
کنترل و مهار این بحران را ناکافی می دانند، البته این 
تنها مساله بحرانی در روابط ۲ کشور نیست. اختالفات 
بر سر مهاجران، زمانی که با اختالفات درباره تجارت با 
ایرلند بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی همراه 
می ش��ود، تنش��ی جدی در روابط به وجود می آورد. 
جدا از این مس��ائل، تنش های بین ۲ کش��ور بر سر 
مرزهای دریایی که از دیرباز ماهیگیران انگلیس��ی و 

فرانس��وی را به جان هم انداخته است، بر پیچیدگی 
اوضاع اضافه می کند. 

با این حال ش��اید بتوان گفت مهم تر از همه این 
مس��ائل، رقابت های ۲ کشور برای تبیین نقش خود 
در بین کش��ورهای اروپایی است که برای مدت های 
زیاد لندن و پاریس را به جای متحد، تبدیل به رقیب 
یکدیگر کرده است. بسیاری از تحلیلگران حوزه اروپا 
در همین راستا خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی را 
راهکار سیاستمداران این کشور برای مقابله با افزایش 
قدرت فرانسه در اروپا به عنوان یکی از رهبران قدرتمند 
اروپایی می دانند و اعتقاد دارند انگلس��تان سعی دارد 
با نزدیک شدن به آمریکا و خروج از اتحادیه اروپایی 
- در واق��ع به جان خریدن تمام هزینه های خروج از 
اتحادیه- دوباره قدرت اقتصادی و سیاسی خود را به 
رخ این اتحادیه بکش��اند که هر روز با بحرانی جدید 
دست و پنجه نرم کرده و انتظار می رود بزودی دچار 

فروپاشی شود. 
تنش جدید اما از ۲ روز پیش در یکی از جلس��ات 
انتخاباتی حزب محافظه کار ش��کل گرفت. لیز تراس، 
نامزد نخست وزیری انگلستان در یک جلسه انتخاباتی 
با حضور ریشی سوناک، کاندیدای رقیبش برای رهبری 
محافظه کاران و نخست وزیری انگلیس، در پاسخ به اینکه 

آیا مکرون دوست است یا دشمن، گفت: »هنوز روشن 
و مشخص نیس��ت«. این صحبت های تراس بشدت با 
تش��ویق حضار مواجه شد و نش��ان داد اعضای حزب 
محافظه کار در انگلستان چندان دل خوشی از فرانسه و 

سیاست هایش در قبال انگلستان ندارند. 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه که در آن 
زمان به دلیل بحران انرژی در اروپا به الجزایر س��فر 
ک��رده بود تا بلک��ه بتواند راهی ب��رای واردات گاز به 
فرانسه و اروپا پیدا کند، در واکنش، انگلیس را متحد 
فرانسه خواند و به خبرنگاران گفت: »انگلیس، صرف 
نظر از رهبرانش و گاهی با وجود رهبرانش یا اشتباهات 
کوچکی که ممکن است برای خودنمایی مرتکب شوند، 
ملتی دوست، قوی و متحد است«. مکرون تاکید کرد: 
»بریتانیا دوست فرانسه است و می دانید که ما در دنیای 
پیچیده ای زندگی می کنیم، دموکراسی های استبدادی 
روز به روز بیشتر می شوند، بنابراین احساس عدم تعادل 

وجود دارد«.
ایده رویارویی با فرانسه در اوج مبارزات انتخاباتی 
اما به نظر می رسد چندان هم به مذاق دولت انگلستان 
خوش نیامده است. جانسون بر همین مبنا وارد میدان 
شد و در س��خنانی به زبان فرانس��ه گفت: »امانوئل 
مکرون دوست خیلی خوب ما است. من فکر می کنم 

روابط بین بریتانیا و فرانسه از اهمیت زیادی برخوردار 
است. آنها برای مدت طوالنی بسیار خوب بوده اند، از 
زمان ناپلئون، اساس��ا من فک��ر می کنم ما باید آن را 
جشن بگیریم. درباره امانوئل، من روابط بسیار خوبی 
با او داشته ام و می توانم چیزی به شما بگویم؛ او یک 
هوادار بزرگ کشور ما است«. این صحبت های شیرین 
از زبان نخست وزیری که تا چند وقت دیگر تبدیل به 
»نخست وزیر سابق« می شود نمی تواند تاثیر چندانی 
بر روابط ناپایدار انگلستان و فرانسه داشته باشد. دراین 
بین به جای هر علت دیگری، باید این روزها ریشه این 
درگیری ها را در جنگ اوکراین مشاهده کرد؛ جنگی 
ک��ه اتحادیه اروپایی را با بحران انرژی رو به رو کرده و 
در عین حال نش��ان داده این اتحادیه جدا از آمریکا، 
هیچ سیاست مستقلی ندارد و باید با هر هزینه ای، به 
حمایت از سیاس��ت های جنگ طلبانه کاخ سفید در 

مقابل روسیه بپردازد. 
با اینکه امانوئل مکرون تالش زیادی کرد تا روسیه 
را از جنگ با اوکراین برحذر داشته یا به سرعت به این 
حمله نظامی پایان دهد اما حمایت های مالی آمریکا 
از اوکراین و عالقه اش به ادامه یافتن جنگ در اروپای 
شرقی برای تضعیف روسیه، خط بطالنی بر تالش های 
رئیس جمهور فرانسه کشید. حاال با وجود گذشت بیش 

از 6 ماه از آغاز جنگ، اروپا درگیر بحران انرژی است؛ 
بحرانی که باعث افزایش 10 برابری قیمت های انرژی 
در انگلستان و آلمان و سایر شهرهای اروپایی شده و 
انتظ��ار می رود تا چند ماه دیگ��ر کار را به اعتراضات 
خیابانی در این شهرها بکشاند. با آنکه فرانسه و آلمان 
تا حد زیادی مخالف سیاس��ت های تحریمی آمریکا 
در قبال روس��یه هستند اما انگلستان با دنباله روی از 
آمریکا هم در ماجرای اوکراین و هم در مساله تایوان، 
سیاس��ت های جنگ طلبانه را پیش گرفته و به قول 
رهبران انگلیس��ی، هزینه آن را نیز می پردازد. در این 
میان اما مکرون اس��ت که باید برای گدایی انرژی به 
الجزایر برود و تالش کند اروپا زمستان سختی را در 
پیش نداش��ته باشد. همه اینها در شرایطی است که 
صدای اعتراض به سیاس��ت های اقتص��ادی اتحادیه 
اروپایی از مجارس��تان و لهس��تان نیز ای��ن روزها با 
وضوح زیادی شنیده می شود و زمزمه های فروپاشی 
اتحادیه اروپایی را جدی تر می کند. جنگ اوکراین نه 
تنها موجودیت اتحادیه اروپایی را زیر سوال برد، بلکه 
حاال منجر به رویارویی کشورهای اروپایی با یکدیگر 
نیز ش��ده اس��ت؛ رویارویی ای که می تواند خاطرات 
اختالف��ات تاریخی را نیز زنده کرده و منجر به ایجاد 

موج ملی گرایی در پایتخت های اروپایی شود.
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