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مصائبکشوریبا 2نخستوزیر!
لبنان که به عروس خاورمیانه معروف است ،در
هشت ماه اخیر شاهد پدیده عجیب حضور «دو
نخستوزیر» به طور همزمان است.نکته جالبی
که درباره این کشور در این روزها دیده میشود،
سفرهای خارجی دیاب و الحریری است .دیاب
اکنون در لبنان مسئولیت رسمی دارد و با وجود
موقتبودن،رئیسدولتاست،اماالحریریمکلف
بهتشکیلکابینهاست،دولتینداردومقامرسمی
هم محسوب نمیشود .حسان دیاب به تازگی به
قطر سفر و با مقامات این کشور دیدار و گفت وگو
کرد .به گفته نزدیکان دولت دیاب ،هدف این سفر
به دست آوردن کمکهای مالی قطر برای کاستن
از مشکالت مالی لبنان بــود .سعد الحریری در
ماههای اخیر به امــارات ،ترکیه و اکنون به ایتالیا
سفر کرده است.سعد الحریری دراین سفرهای
خارجی چند هدف سیاسی دارد:هــدف اول این
است که وی تالش دارد این پیام را به گروههای
سیاسی لبنان منتقل کند که از تشکیل کابینه نه
تنها انصراف نمیدهد بلکه همچنان بازیگری
مهم در صحنه سیاسی لبنان محسوب میشود و
در سطح خارجی نیز شخصی پذیرفته شده است.
هدفدوم الحریریازاینسفرهایخارجی،انتقال
این پیام به جامعه لبنان است که مانع شکلگیری
کابینه«،میشلعون» رئیسجمهورلبناناست.در
همینزمینه،الحریریدرسفربهایتالیا ضمنحمله
بهمیشلعون اعالمکرد«:سفرهایمنبهخارجاز
لبنان برای کار و بررسی نحوه کمک به این کشور
است و ممکن است کسانی در داخل کاخ ریاست
جمهوری در این سفرها به سیاحت بپردازند».این
اظهاراتسعدالحریریگویایشدتاختالفهای
وی با میشل عون و همچنین بیانگر این است که
چشمانداز روشنی بــرای تشکیل کابینه جدید
لبنان به ریاست سعد الحریری وجود ندارد .هدف
سوم الحریری نیز این است که بازیگران خارجی
را به بحران داخلی مربوط به تشکیل کابینه در
لبنان وارد کند .در واقــع ،الحریری با سفرهای
خارجی و در جریان گذاشتن مقامات خارجی
درباره مشکالت داخلی لبنان ،سعی دارد حمایت
آن ها را به دست آورد و از سویی میشل عون را تحت
فشار خارجی قرار دهد.با این حال ،روند تحوالت
شش ماه اخیر لبنان نشان میدهد که این رویکرد
الحریری نتیجه نخواهد داشت زیرا میشل عون بر
مواضعخودپافشاریمیکندوتحتفشارخارجی
قرار نمیگیرد .نکته پایانی این که؛ هیچ یک از دو
نخست وزیر کنونی لبنان (نخست وزیر پیشبرد
امورونخستوزیرمکلفبهتشکیلکابینه)جایگاه
محکمیندارند.اینموضوعدربارهسعدالحریری
حتی بیشتر صدق میکند زیرا وی حتی در میان
حامیان خارجیاش نیز جایگاه سابق را ندارد.در
همین راستا ،برخی منابع اعالم کردند محمد بن
سلمان ،ولیعهد سعودی به تازگی به یک مسئول
ارشــد عربی گفت« :عربستان به سعد الحریری
برای نخست وزیری لبنان اعتمادی ندارد و نواف
سالم مورداطمینانریاضاست».

چهره روز
مین آنــگ هلینگ ،حاکم
نظامی میانمار در اولین
سفر خارجی خــود پس از
قبضهقدرتدراینکشوربه
جاکارتا ،پایتخت اندونزی
سفر کرده است.دعوت از
ژنرال هلینگ با انتقادهای فراوانی مواجه شده
است.ژنرال مین آنگ هلینگ برای شرکت در
نشست منطقهای آسهآن (اتحادیه کشورهای
جنوب شرق آسیا) به اندونزی سفر کرده و قرار
است دیدارهایی با سران سایر کشورها داشته
باشد.نماینده سازمان ملل متحد در امور میانمار
هم در این نشست شرکت میکند.

کارتون روز

آژیرپشتآژیردرشهرکهایصهیونیستنشین
همزمانباتشدیددرگیریهادربیتالمقدس،تجاوزجنگندههایصهیونیستی
بهشمالغزهموجبشلیک36راکتبهاراضیاشغالیشد

صــدای آژیــر هشدار ناشی از حمالت راکتی،
بامدادشنبه شهرکهایمجاورغزهرادروحشت
فروبرد .بیش از  36راکت از نوار غزه به سمت
اراضی اشغالی شلیک شده،حمالت راکتی که

«گردانهای شهید ابوعلی» شاخه نظامی گروه
مقاومت «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»
مسئولیت آن را بــر عهده گــرفــت .ارتــش رژیــم
صهیونیستی با اعالم این که شلیک  ۳۶راکت از

خوابجدید واشنگتن برایاسالمآباد

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه اشپیگل به رقابت بیسابقه میان دو
حــزب دمــوکــرات مسیحی و سوسیال مسیحی
برای معرفی نامزد نهایی در انتخابات پارلمانی
(بوندستاگ) آلمان پرداخته است .این دو حزب
جزو یک ائتالف بهشمار میروند و همیشه یک
نامزد معرفی کردهاند .حزب دموکرات مسیحی
حزب بزرگتر و قویتری است و به همین دلیل
حزب سوسیال مسیحی همیشه در ائتالف با این
حزبواردانتخاباتشدهاست.امااینبارمارکوس
زودر،رهبرحزبسوسیالمسیحیتصمیمگرفت
مقابلآرمینالشت،رهبرحزبدموکراتمسیحی
بایستد؛اقدامیکهنتیجهاششکستزودرسبود.

نمای روز

رئیس جمهور پاکستان با حضور نظامیان آمریکایی در این کشور مخالفت کرد اما سخنان «عارف علوی» این گمانه را

تقویت کرده است که آمریکا در نظر دارد پس از خروج از افغانستان ،از خاک پاکستان برای استقرار نظامیان خود در
این منطقه استفاده کند

غرقشدنکشتیحامل ۱۳۰پناهجودرسواحللیبی،هیچ
یکازسرنشیناناینکشتیزندهنماندند

در دام امواج

در پی غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان دست کم ۱۳۰
سرنشین آن جان باختند .د ههــا جسد توسط یک کشتی نجات
ســازمــان غیردولتی اس او اس مدیترانه از آب بیرون کشیده
شد و هیچ یک از سرنشینان این کشتی زنــده نماندند.به گفته
سخنگوی سازمان بینالمللی مهاجرت ،تنها در بخش مرکزی
دریای مدیترانه طی امسال  ۵۰۰پناهجو غرق شدند که این رقم
در مقایسه با دوره مشابه پارسال بیش از سه برابر شده است .در
دوره مشابه پارسال (تقریبا چهار ماه ابتدایی  )۲۰۲۰حدود ۱۴۹
پناهجو در این منطقه غرق شدند .وی همچنین گفت :در کل دریای
مدیترانه شمار پناهجویان غرق شده در سال جاری میالدی به ۶۵۰
نفر رسیده است .مسهلی گفت :با توجه به نبود قایقهای تجسس و
نجات در این مناطق ،نظارت بر حوادث غرق شدن قایقهای حامل
پناهجویان نیز تضعیف شده است.فقر ،جنگ ،تغییرات اقلیمی
و امید به زندگی بهتر در اروپا و کشورهای مرفه باعث مهاجرت و
پناهندگی ده ها میلیون نفر در هر سال میشود.آمارهای سازمان
ملل نشان میدهد شمار کسانی که مجبور به تــرک دیــار خود
شدهاند ،در سال گذشته میالدی به  ۲۸۱میلیون نفر رسیده است.
این گــزارش آورده اســت :در فاصله سالهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۱۰
شمار پناهجویان در جهان  ۴۸میلیون نفر افزایش یافته بود ،اما در
دهه گذشته رشد پناهجویان در جهان  ۶۰میلیون نفر بوده است.
شیوع کرونا و بدتر شدن وضعیت مردم کشورهای فقیر بر انگیزه
شهرونداناینکشورهابرایترکسرزمینشانافزودهاست،اگرچه
محدودیتهای اجتماعی و بسته بودن مرزها کار را برای پناهجویان
سختتر کرده است.آمارهای سازمان ملل نشان میدهد اتحادیه
اروپا بزرگ ترین مقصد پناهجویان در جهان است و تا پایان سال
 ۲۰۲۰حدود  ۸۱میلیون نفر به این قاره پناهنده شده یا مهاجرت
کردهاند.وضعیت جنگی ،بیکاری و فقر گسترده نیز به اوجگیری
شمار پناهجویان جهان دامن زده است.

رئیس جمهور پاکستان تاکید کردکه
ایــن کــشــور نمی خــواهــد بــه پایگاه
نظامیان آمریکایی بــرای اقدامات
نظامی در افغانستان تبدیل شود.
«ع ــارف عــلــوی» در بــاره درخــواســت
کاخ سفید مبنی بر حضور اطالعاتی
گسترد ه تــر در پاکستان یــا حضور
نــظــامــی بــیــشــتــر پ ــس از خــــروج از
افغانستان گفت :اطــاعــی در این
بــاره نـــدارم ،امــا باید مــراقــب باشیم
که پاکستان به پایگاه آمریکا برای
اقدامات نظامی در افغانستان تبدیل
نــشــود«.جــو بــایــدن» رئــیــس جمهور
آمریکا در گذشته بــرای نــظــارت بر
افغانستان ،پیشنهاد ایجاد پایگاه در
پاکستان را داده بود.رئیس جمهور
پاکستان ضمن استقبال از اعالم
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان
تا  11سپتامبر تاکید کرد :اسالم آباد
خــواهــان ایــفــای نقش صلحآمیز در
افغانستان اســت.اظــهــارات رئیس
جمهور پاکستان در مخالفت با حضور
اطالعاتی یا نظامی آمریکا در آن کشور
در چــارچــوب سیاست هــای منطقه
ای کــاخ سفید نــشــان مــی دهــد که
اسالم آباد حاضر نیست تبعات ناشی
از هرگونه همکاری غیر متعارف با
واشنگتن را بپذیرد.از زمان امضای
توافق نامه صلح بین آمریکا و طالبان
در فــوریــه  2020کــه مسئله خــروج
نظامیان این کشور از افغانستان مطرح
شده است ،گزینه انتقال و جابه جایی
نظامیان آمریکایی به پاکستان نیز
در کانون توجه و تحلیل رسانه های
منطقه قــرار گرفته اس ــت.در داخل
افغانستان نیز این مسئله واکنش هایی

رهبر و اعضای حزب کمونیست روسیه در مراسم
صدو پنجاه و یکمین سالروز تولد لنین از رهبران
انقالب کمونیستی روسیه در شهر مسکو/
خبرگزاری فرانسه

قاب بین الملل
را به دنبال داشته اســت و برخی از
نمایندگان مجلس این کشور به انتقال
تجهیزات نظامی آمریکا به پاکستان
پس از قطعی شدن خــروج نظامیان
خارجی از افغانستان اعتراض کرده
اند.طبق گفته مقامات افغانستان
توافق این کشور با آمریکا آن است که
تجهیزات نظامی ایــن کشور پس از
خروج در اختیار ارتش افغانستان قرار
گیرد و اکنون این نگرانی وجود دارد
که کاخ سفید با نقض این توافق ،این
تجهیزات را به پاکستان منتقل کند.
در تازه ترین موضع گیری جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا خروج نظامیان
ایــن کشور از افغانستان دســت کم
تا سپتامبر 2021به تعویق افتاده
اســت و در ایــن شــرایــط ایــن پرسش
مطرح اســت که آیــا کــاخ سفید قرار
است نیروهای خود را از منطقه خارج
یا آن ها را به کشور دیگری منتقل
کند؟سخنان رئیس جمهور پاکستان
ایــن گمانه را تقویت کــرده اســت که
آمریکا در نظر دارد پس از تصمیم برای
خروج از افغانستان ،از خاک پاکستان
بــرای استقرار نظامیان خود در این

 ۱۹۱۵تا  ۱۹۲۳و همزمان با جنگ نیروهای
امپراتوری عثمانی با امپراتوری روسیه در
مناطقی که امروزه کشور ارمنستان است ،رخ
داد .مولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه که
حدس میزد جو بایدن در سخنرانی روز شنبه
«نسلکشی» ارامنه را به رسمیت بشناسد ،چند
روز پیش در مصاحبهای گفت«:اظهارنظرهایی
کهازنظرحقوقیوقانونیالزامآورنیستند،هیچ
شهر کریمه و سواستاپول گرفته تا گورزوف را
شامل خواهد شد .حمل و نقل از طریق تنگه
کرچ که دریای سیاه را به دریای آزوف متصل
میکند ،ادامه خواهد داشت .آمریکا ،اتحادیه
اروپا ،اوکراین و ناتو اقدام روسیه برای بستن
برخی نقاط دریای سیاه را تحریکآمیز دانسته
و از آن انتقاد کردهاند .پیتر استانو ،سخنگوی
دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت
که تصمیم روسیه برای بستن مناطقی از دریای
سیاه نقض قوانین بینالمللی و بیثباتسازی
بیشتر منطقه خواهد بــود .به گــزارش دویچه
وله ،در غرب این نگرانی وجود دارد که تردد

کشتیها که در کنوانسیون حقوق دریایی
سازمان ملل متحد قید شده ،در دریای سیاه
محدود و روسیه مانع حمل و نقل بینالمللی
شود .با این حال به گزارش اسپوتنیک ،مناطق
مسدود شده ،مانعی برای کشتیرانی از طریق
تنگه کرچ ایجاد نمی کند و عالوه بر این ،همه آن
ها در آب های سرزمینی روسیه واقع شده اند.
تنگه کرچ دریای سیاه را به دریای آزوف پیوند
میدهد .نیروی دریایی روسیه نوامبر ۲۰۱۸
نیز سه ناوچه اوکراینی با  ۲۴سرنشین آن را به
اتهام «ورود غیرقانونی» به قلمرو آبی روسیه در
تنگه کرچ توقیف کرده بود.

اهرم واشنگتن برای فشار بهآنکارا
شریفی -یک قــرن پس از کشتار ارامــنــه به
دســت ســربــازان امپراتوری عثمانی ،ترکیه
که خود را میراثدار این امپراتوری میداند،
همچنان پذیرش این نسلکشی را از خطوط
قرمز سیاست خارجی خــود م ـیدانــد .حاال
در صد و ششمین سالگرد ایــن جنایت ،جو
بایدن میخواهد از این خط قرمز عبور و به وعده
انتخاباتیاش عمل کند .این موضوع احتماال
ضربه دیگری به روابــط متزلزل میان این دو
متحد عضو ناتو وارد میکند .به گزارش رویترز،
منابع آگــاه گفتهاند جو بایدن ،در نخستین
تماس تلفنی با رجب طیب اردوغــان ،همتای

ترکیهایخودازقصدکاخسفیدبرایبهرسمیت
شناختن قتلعام ارامنه به عنوان «نسل کشی»
در دوران امپراتوری عثمانی سخن گفته است.
این تماس تلفنی یک روز پیش از سالگرد نسل
کشی  24آوریــل برقرار شده اســت .سیاست
دولتها در آمریکا تا کنون این بوده که با محکوم
کردن این کشتار ،از لفظ نسل کشی و قتل عام
که دولت ترکیه به شدت به آن حساس است،
استفاده نمیکردند .هرچند کنگره آمریکا
یعنی مجلس نمایندگان آمریکا و سنا در سال
 ۲۰۱۹کشتار ارامنه را به عنوان «نسل کشی»
بهرسمیتشناختند.کشتارارامنهدرسالهای

قدرت نمایی روسی

تردد در بندرهای اوکراین در چند ماه آینده
برای ناوگانهای خارجی دشوارتر خواهد بود.
چراکه روسیه از دیشب برخی از مناطق دریای
سیاه را برای تردد کشتیهای جنگی خارجی
مسدود کرده است .طبق گفته مقامهای روسیه
این تصمیم فقط آ بهای سرزمینی روسیه را
شامل میشود .در همین راستا ،وزارت دفاع
روسیه دیــروز اعــام کــرد کشتیهای جنگی

خارجی از ساعت  21روز 24آوریل تا ساعت
 21روز 31اکتبر امسال دیگر مجاز به عبور
از مناطق دریــایــی مسدود شــده نیستند اما
کشتیهای بــاری و تجاری میتوانند در این
مسیرها تردد کنند .این تازه ترین اقدام مسکو
پس از عقب نشینی نیروهای نظامیاش از مرز
اوکراین و کاهش تنش در مرزهای غربی روسیه
اســت .گفته میشود مناطق مسدود شده از

منطقه یا عملیات گسترده اطالعاتی
استفاده کند که این مسئله می تواند
تبعات سیاسی و امنیتی بــرای این
کشور داشته باشد   .با توجه به آن که
حضور احتمالی نظامی و اطالعاتی
آمریکا در پاکستان موجب افزایش
انگیزه بــرای گــروه های تروریستی
درمواجهه خشونت بار با نیروهای
آمریکایی می شــود ،این مسئله می
تــوانــد پیامدهای بسیار خطرناک
امنیتی برای پاکستان داشته باشد
و رئیس جمهور ایــن کشور با درک
دقیق چنین تبعاتی از مخالفت خود
با هر گونه حضور نظامیان آمریکا
در کشورش خبر داده است.با توجه
به این که علت اصلی خشونت های
طالبان در افغانستان در نزدیک
به دو دهــه گذشته حضور نظامیان
آمریکایی و ناتو در آن کشور بوده
است ،رئیس جمهور پاکستان نگران
است که با حضور اطالعاتی و نظامی
آمریکا در آن کشور ،بیش از گذشته
ناامنی و بی ثباتی ناشی از اقدامات
مرگبار طالبان ،پاکستان را در بحران
های امنیتی گرفتار کند  .

فایدهای ندارند ولی به مناسبات لطمه خواهند
زد ».به نظر نمیرسد آمریکا که در جنگ اخیر
قره باغ بی طرفی را پیشه کرده بود ،تصمیم
به همدردی با ارامنه بــرای واقعه ای که یک
قرن از آن می گذرد گرفته باشد .یکی از اصلی
ترین دالیل تنش آنکارا-واشنگتن خریدهای
تسلیحاتی ترکیه از رقیب آمریکا ،یعنی روسیه
است .ترکیه در زمان ریاست جمهوری دونالد
ترامپ ،قرارداد خرید تسلیحاتی با روسیه امضا
و تعدادی سامانه پدافندی اس  400را دریافت
کرد .قراردادی که باعث شد واشنگتن فروش
جنگندهپیشرفتهاف 35-رابهترکیهکهعضوی
از پیمان ناتوست ،متوقف کند ،اما این پایان
ماجرا نبود .وزیر خارجه ترکیه یکم اردیبهشت
ماه از مذاکره با طرف روس برای خرید سری
دوم این سامانههای پدافند هوایی خبر داد.

جوبایدننسلکشیارامنهرابهرسمیتمیشناسد

روسیهمناطقیازدریایسیاهرابهرویکشتیهایجنگیخارجیبست

جمهوری خواهان درباره هر کسی که با اسلحه
کشته می شــود ،می گویند« :ما بــرای خانواده
قربانی دعا و به قربانیان فکر می کنیم ».ولی
قاطعانه جلوی محدود ســازی فــروش سالح را
گرفته اند .کارگر اولی دعاهای آنان را به آتش
سالحهامیریزد.کارگردومیمیگوید«:اینکه
موثرنیست،ولیهمینکاررادقیق ًاادامهبده».

نوار غزه به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده،
اعترافکردکهسامانهگنبدآهنینتنهاششعدد
ازاینراکتهارارهگیریکردهاست.بارانراکت
هاپسازآنبودکهجنگندههایاسرائیلیاهدافی
را در مناطق شمالی نوار غزه بمباران کردند.این
تنش ها درپی درگیری میان جوانان فلسطینی
و سربازان رژیم صهیونیستی و شهرکنشینها
در قدس طی چند روز اخیر شکل گرفتند ،در
این درگیریها هشت فلسطینی به ضرب گلوله
پلیس این رژیم زخمی و تعداد دیگری از آن ها در
درگیریهای اطراف بخش قدیمی شهر قدس
بازداشت شدند .پلیس رژیم صهیونیستی برای
پراکندهکردنتظاهراتکنندگانفلسطینیکهدر
محکومیت حمالت شهرکنشینها به خانههای
فلسطینیها در محلههای قدس و نیز یورش آن
ها به مسجد االقصی به خیابانها آمده بودند،
از گلوله واقعی ،بمبهای صوتی و گاز اشکآور
استفاده کــرد .سخنگوی جنبش حماس نیز با
اشاره به این که مقاومت فلسطین آماده هرگونه
پاسخ به تجاوزهای رژیم اشغالگر است ،درباره
حماقت این رژیم در تجاوز علیه فلسطینیان در
قدسومسجداالقصیهشدارداد.روزجمعهبیش
از 75هزارفلسطینیبانادیدهگرفتنمحدودیت

های غیر قانونی رژیم صهیونیستی در باره حضور
فلسطینیان در مسجد االقصی ،در ایــن مکان
مقدس حضور یافته بودند.حضور گسترده مردم
فلسطین که عمده آن ها نوجوان و جوان بودند
،صهیونیست ها و حامیان آن ها را به شدت نگران
کردهاستوهمهدربارهشروعیکانتفاضهجدید
درسرزمینهایاشغالیهشداردادهاند،انتفاضه
ای که به نظر می رسد هم اکنون نیز به صورت
خودجوشآغازشدهاست.بسیاریازکارشناسان
معتقدند حمالت راکتی مقاومت در غزه در واقع
متضمن این پیام برای جامعه فلسطینی کرانه
باخترینیزبودکهمقاومتدرکنارآنهاستواگر
این جامعه برای مقابله با دشمن صهیونیستی به
حرکتدرآید،مقاومتباسالحهایپیشرفتهخود
ازانتفاضهوقیامآنهاحمایتخواهدکردواجازه
نخواهد داد معادله در قدس و کرانه باختری یک
طرفه به نفع رژیم صهیونیستی باشد.حضور این
جمعیت بزرگ در حرم شریف قدس به رغم همه
محدودیتهاوموانعنظامیباعلمبهاینکهممکن
است شهید ،مجروح یا بازداشت شوند ،نشان
می دهد که این ظرفیت از نظر ذهنی نیز آماده
مسلحشدنوتعریفمعادلهایدوطرفهبادشمن
صهیونیستیهستند.
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مردمدرحالاستفادهازنردبانهای ۵دالریبرای
باال رفتن از بخشهایی از دیوار ۱۵میلیارد دالری
مرزی جنوبی آمریکا هستند که در دولت دونالد
ترامپ ،ساخته شده بود .تگزاس مانتلی به نقل از
«اسکات نیکول» ،فعال و شهروند تگزاس نوشت:
ایننردبانهااحتما ًال ۵دالرمیارزند،درحالیکه
دیواری را شکست میدهند که هر یک مایلش در
این مکان  ۱۲میلیون دالر قیمت دارد.وی افزود:
برخالف دیوار ،این نردبانها به کار میآیند.وعده
ترامپبرایساختدیوار،یکیازوعدههایمحوری
مبارزات انتخاباتی او در  ۲۰۱۶بود .از آن زمان
تاکنون گزارش های متعددی وجود داشته مبنی
بر این که مهاجران قادر هستند از بخشهایی از
دیوارباالبروندوبهآنطرفبپرند.وعدهترامپبرای
ساختدیوارکاملهزارمایلیدرامتدادمرزآمریکا
و مکزیک ،هرگز به پایان نرسید.وی طی دوران
ریاست جمهوری خود ۸۰،مایل اضافی از دیوار را
ساختواکثرایندورهرابهتقویت ۴۰۰مایلحصار
و موانعی پرداخت که طی دولتهای قبلی نصب
شده بودند.وی وعده داد که مکزیک تأمین مالی
ساخت دیوار را به عهده میگیرد ،در حالی که ۱۵
میلیارددالربودجهتخمینزدهشدهازمحلمالیات
فدرالتأمینشد.

اظهار نظر روز

آداماسمیترئیسکمیتهخدماتمسلحمجلس
نمایندگان  :فناوریهای دفاعی در حال ظهور
همچون انبوه هواپیماهای بدون سرنشین ارزان
قیمت  ،به عصر تک قطبی و برتری ارتش آمریکا
پایان دادهاند .شما نمیتوانید فقط آن قدر بزرگ
و بد باشید كه هیچ كسی شما را تحویل نگیرد ،
زیرا آن ها میتوانند شما را با یك هواپیمای بدون
سرنشین كوچك بزنند.انبوه این هواپیماهای
بدون سرنشین با هزینه تقریبا هیچ ،نسبت به
اف 35-که نمیتواند به خاطر موشکهای
سطح به هوای ضد آن ،وارد محدوده شود ،می
تواند قدرت شلیک بیشتری داشته باشد .در
شرایطی که هواپیمای بیش از  100میلیارد
دالری ما نمیتواند دشمنان را تعقیب کند  ،آن
ها میتوانند با پهپادی با ارزش  75هزار دالر ،ما
را از چرخه به در کنند.

