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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

   ٢٠١٧ دسمبر ٠٥

  سالح کشندۀ خود مختار و مستقل

  
.   طراحی و ساخته می شود"سامسونگ"سيستم سالح کشنده که خود مختار و مستقل عمل می کند، توسط شرکت 

طوری که می دانيم شرکت ھا و صاحبان سرمايه ھای نظامی ھرروز در صدد اند تا ھر چه بيشتراز طريق پيشرفت و 

 لذا ،انکشاف تسليحات نظامی، فروش وصدور آن در تمام نقاط جھان سرمايه ھای خود را در سطح جھانی توسعه بدھند

 سرمايه، جنگ و مناقشات را توسط دولتھای امپرياليستی و دکتاتورھا گسترش می جھت به دست آوردن منفعت و ازدياد

  نخست با ، نجات کشور ھای امپرياليستیھای راھتا حال يکی ازطوری که می دانيم در اوضاع بحران اقتصادی . دھند

 مناقشات و کشمکش ھا  و گسترشاتًو ثانيا تجاوزاست سالح کنندۀ سرمايۀ نظامی فعال نگھداشتن شرکت ھای توليد 

 . بوده و است

چنين اين ھم .ھای کشنده به زودی خواھند توانست، مستقل و خود کفا جنگ نمايند، بکشند و تخريب کنند" وتراب"

است تا در ديگرمناقشات و کشمکش ھا مداخله نموده رھبری و سرپرستی جنگ را به و نابود کننده  قادر  ماشين مخرب
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ی که وجود دارد اين نو آوری تخنيک باعث قتل وقتال انسانھای ملکی و ر واقعخط. ن پيش ببردنحو مرموز و ترسناک آ

  . نابودی ھر آنچه که در مقابلش قرار بگيرد، می گردد

نخست ارزش اين سالح در .  بسياری از دولت ھا جالب و جذاب استایالبته خريد و دستيابی اين سالح کشنده بر

ًثانيا استعمال اين . را به دست آورد  آن، يعنی می توان به قيمت نازلترظامی مناسب تراستمقايسه با ديگر تسليحات ن

البته اجتناب از . ھای دارنده را تضمين می کند کشته و زخمی در ميان عساکر کشورکمتردرگيريھا   و نبرددرسالح 

با چنين آنھا معتقد اند که می توانند . ھای غربی ارتباط می گيرد به دکتورين نظامی آنھات وضايعۀ عساکر کشورخسارا

بيم و نگرانی از استعمال رابوت ھای . ًعمليات جنگ در مقابل عمدتا مردم مشکوک و بدبينی را توجيه کنندشويه ای 

ھای طوری که معلوم می شود کشور .دولتی را بيشتر کاھش می دھدھای  قتل مسؤوليت پذيریکشنده اين است که 

استعمال اين . ھند تا در آينده با اين نوع سالح جنگ و حمالت را درکشور ھای مدنظر پيش ببرندامپرياليستی می خوا

متجاوزان و . ھای امپرياليستی به حيث سالح فوق العاده ايدال ارزيابی شده است قوای نظامی کشورایسالح بر

.  و زخمی شدن قوای نظامی خود را بگيرند نابودی، قتل و قتالده از اين سالح می خواھند تا جلواستعمارگران  با استفا

در صورتی که کشورھای متجاوز بتوانند جلوی تلفات قوای تجاوزگر خود را بگيرند و تا زمانی که تابوت ھای 

 از تجاوز به کشور ھای ديگرخود را ب آنھا می توانند در مقابل خلقھافرزندان آنھا به کشور شان انتقال نيابد، ازيک جان

ند و مانع انتقاد و شورش وتظاھرات آنھا بگردند و از جانب ديگر پدر و مادرانی که تابوت وداغ فرزندان به تبرئه نماي

قتل رسيدۀ خود را به چشم نبيند و احساس درد و اندوه نکنند ھرگز نمی توانند به پدران و مادران که ھر روز در ماتم 

وريه وديگر نقاط جھان است، می سوزند و می سازند، درک قتل و نابودی فرزندان خود چه در افغانستان، عراق، س

پشيزی ھزاران انسان ديگر در صورتی که مورد حمالت اين ماشين انسان کش قرار بگيرند و به قتل برسند، لذا . کنند

طوری که تا به حال از تخريب و نابودی کشور ھا و قتل و قتال  خلقھای آن توسط درون ھا و . برای شان ارزش ندارد

با ند تا ه ادولتھای ضد بشری ھنوز ھم به قدر کافی قادر نشد. ديگر دريغ نورزيدندتباه کنندۀ انواع و اقسام سالح ھای 

 پيشرفت تکنالوژی جديد می گذرد ازھر روزی که . د و به قتل برساندنابوبه حد کافی خلقھا را تجاوزات و مداخالت 

 توسعه و گسترشکشف نموده در  را ینظامی آنھا را حمايت اقتصادی می کند، سالحھای جديدۀ ی که سرمايئشرکت ھا

  . کوشند میآن

ختيارقدرت ھای بزرگ ًدر صورتی که اين سالح مورد امتحان و آزمايش قرار بگيرد کامال واضح است که تنھا در ا

ساخته، اختالفات و جنگ و جدال و سازمانھای تروريستی را نيز با آن مجھز خود  کشورھای متحد  آنھاباقی نمانده بلکه

  .گيرد  قرارخريد وفروش و استفادهھر چه بيشتر مورد اين سالح  تا در کشور ھا را دامن می زنند

. ريای شمالی شروع شده استرحد کوريای جنوبی به سمت کودرحال حاضر ھدايت و رھبری جنگ در آينده در س

در . دو کشور دشمن را محافظت و حراست می کنددستور کوريای جنوبی خط مرگ ميان ھای کشنده به  رابوت

احمت به وجود بيايد، اين سالح زصورتی که مناطق تحت نظر مورد تجاوز قرار بگيرد ويا اگر جزئی ترين تخلف وم

آنھا قسمی پروگرام شده . نموده و مستقل ھدف را مورد بمباردمان قرار بدھدھمه را تشخيص و شناسائی است تا  قادر 

ً  مورد حملۀ اين سالح اصال ی، نابودی مناطق تحت نظر ومرگ و زندگی افرادھدف انسان در تصميم گيری اند که 

  .شرکت ندارند

مافوق آن تخنيکی ماشينی را به وجود بياورند که سيستم د سرمايۀ ھای نظامی با مصارف ميلياردھا دالر می خواھن

 . استعداد و توانائی انسانھا باشد که ھيچ قدرتی نتواند مانع حمالت اين ماشين گردد

  . رابوتھای کشنده می توانند در زمينۀ مرگ وزندگی خلقھا خود کفا و مستقل تصميم بگيرند
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ن دولتھا در ملل متحد در بارۀ سالح مرموز و ترسناک نظر می دھند نمايندگابدين سو   ھاطبق گزارش مطبوعات از ماه

  . الکن منع آن درج اجندای جلسه نيست

الکن آنھا .  در زمينۀ طرد سيستم سالح خود مختار جرو بحث نمودندژنيو  حدود سه ھفته قبل نمايندگان صد کشور در 

چنانچه ھمۀ آنھا در پايان جلسه موافقت نمودند که می .  نتيجه برسند سالح بهقادر نشدند تا نسبت به منع سيستم اين

ماج در آآنھا روی سالحھای جرو بحث می کنند که خود اھداف و . کول نمايندوخواھند بحث و مذاکره را به سال آينده م

تصميم ا مانند فردی که در يک پروسه دخالت کند و در مورد مرگ و زندگی خلقھبه ن می کنند، يمنطقه را انتخاب و تعي

 . گيردب

ما نبايد در اين مسأله اغراق : "ھند بود وی اظھار نمودرسفي مجلس رئيس  صورت گرفت،ژنيو که در در مذاکراتی

 اين ،درست باشد نظر وی شايد فکر می کنم که ".جھان را به عھده بگيرند ھدايت رابورت ھا نخواھند توانست . کنيم

 خطراتوی نبايد فراموش کند که را به عھده بگيرد مگر  جھان يفۀ ھدايتوظنست نخواھد تواماشين کشنده و نابود کننده 

منجر به نتايج ر يک پروسه با فير ھای مسلسل اين مغز مصنوعی دو مستقل عمل کردن خود مختاری و خود کفا بودن 

: نھم در اخير بايد گفت با آ.توقف کرده نخواھند شدم که توسط مداخالت انسان ھاو عواقب کشنده و مرگباری می گردد 

ما را ايمان بر آنست که کشورھای امپرياليستی با تمام اختراعات و کشفيات تسليحات نظامی پيشرفته و کشنده با نيروی 

سرکوبگر و بدون آن ھرگز توان مقابله در برابر اتحاد و ھمبستگی نيروی خلق ھای ستمديده و به اسارت کشيده را 

  .نخواھند داشت

 
  


