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By Dirk Kurbjuweit      

    داکتر کبيرزداده: برگردان از

 ٢٠١٢ اگست ١۴

  ،"انسانی"طياره ھای بی پيلوت 

 عصر حاضر مضحک ترين و وحشيانه ترين سالح
 

 تالش دارد تا به تکنالوژی طياره ھای بی پيلوت دسترسی يابد، برماست تا نگذاريم خود المانکه اردوی  یئاز آنجا

 .را فريب دھيم که يک طيارۀ بدون سرنشين را يک سالح انسانی خطاب کنيم مان

  .خالف انتظار، آنان ماھيت اصلی جنگ را با قصاوت و وحشيگری آن بيان می کنند

اما از سوی ديگر بااستفاده از طياره ھای .  کندء در صد خود را فدا١٠٠اری تصميم می گيرد تا يک حمله کنندۀ انتح

جنگ غرب عليه دھشت افگنی اسالمی در حال . بدون پيلوت، خطر کشته شدن يک پيلوت به صفر تقرب می کند

دم تقارن جنگ نبوده و ھيچ ھيچ چيزی نشاندھنده تر از ع. حاضر ميان اين دو اولويت متناقض راه اندازی شده است

 . نمادی نيست، که راه اندازی شدهیچيزی ھمانند فرھنگ

د است و ديگری نمی يکی خواھان ازدست دادن ھر آنچيزی که دارن. اين نبرد ميان دو گروه راه اندازی شده است

  . خود را از دست دھدخواھد ھيچ چيز

  .ی و خطر در برابر تحفظ و ايمنیجنگ ميان فداکاری و راحتی، جسم ھا در برابر تکنالوژ

اگر راحتی، تکنالوژی و تحفظ .  سالح ديگری، طيارۀ بدون پيلوت، ناشی از نياز و قدرت غرب بوده استھرھمانند 

در جھان سالح وتسليحات، در اولين نگاه، .  نيز می باشدئیرا کنار بگذاريم، اين طياره ھا نشاندھندۀ ادعای روحيه 

اين سالح در يک جناح ھيچ تلفاتی را در بر ندارد و در جناح . وت را سالح خوبی تلقی می کنندطياره ھای بدون پيل

 .ديگر به خاطر شليک ميزايل ھای دقيق و کارگذاری شده اش، چندين نفر را از بين می برد

ی کند، در اين  استفاده مئی که در حال حاضر از طياره ھای بدون پيلوت تنھا برای مقاصد شناساالمانوزارت دفاع 

ال خريداری طيارۀ جنگی بدون پيلوت را بازنگری می ؤ، س"روي بودنس"، الماند کرده است که اردوی ئيأاواخر ت

 بدون پيلوت سالح ايده آلی ۀ دقت بيشتری را در مسايل جنگی به خرج می دھد لذا طيارالماندليل آن اينست که . کند

 .کشور خواھد بود برای آن
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االت اخالقی را در ارتباط با غرور و ؤرۀ بدون پيلوت سالح خوبی است؟ در حقيقت، اين سالح، ساما واقعاً طيا

  .افتخار، انسانيت و قانون به وجود آورده است

  

 حفظ فاصله در درگيری ھا

اين امر تقاضای نيرو، قدرت و جرأت . در تاريخ جنگ ھا، يک بر چھارم درگيری ھا نجيب و صادقانه تلقی شده اند

. که ضعيف تر و محتاط تر اند، ترجيح می دھند تا فاصلۀ خود را حفظ کرده و دوری اختيار کنند آنانی.  می کندرا

در بايبل آمده است که داوود به خاطری قادر به شکست جالوت شد چون تير و کمانش او را قادر ساخت تا از آن 

  .ھيوالی زمان دور نگھدارد

ديگر  و توپخانه ھا به خاطری اختراع شده اند تا طرفين درگير بتوانند از يکتيرھا ، کمان ھا، تفنگ ھا و توپ 

اما حتی ھمين سالح نيز به عساکر و سربازانی . فاصله اختيار کرده و به ضعفا يک فرصت ديگری را ھم فراھم کند

شته و برای نبرد حضور فزيکی داجنگ اين عساکر بايد در ميدان . نياز دارد تا خود را در معرض خطر قرار دھند

  .ھای روياروی و نزديک مسلح باشند

طياره، حتی اين فاصله را ميان رقبا و طرفين درگير جنگ بيشتر ساخته است اما ھمان پيلوت است که بايد جرأت 

پيلوت بايد باالی ترس و ھراس سقوط طياره . نشان داده و خود را در معرض آتش و شليک گلولۀ دشمن قرار دھد

  .فايق آيد

. آنان با اختراع ميزايلۀ عمليات سالح را در دفاتر انتقال دادند. ميزايل ھا گام بزرگ ديگری در راستای پيشرفت بود

. را به پيش برند  که حتی افراد باالی چوکی ھای چرخ دار نيز می توانند عمليات را رھبری کرده و آنیابه گونه 

مالی حمالت متقابل مواجه شده اند که ھر يک را در خطر در عصر و زمان سالح اتمی، اين عساکر با خطر احت

تنھا کاری را که يک نفر بايد انجام دھد، فقط . ئیآنان نه به جرأت نياز دارند نه به قدرت و نه به توانا. انداخته است

  .فشار دادن يک دکمه است و بس

 از دفاتر شان – شمالی عمليات می کنند   که در مناطق وزيرستان-ی که طياره ھای بدون پيلوت جنگی را ئپيلوت ھا

يک حمله کنندۀ انتحاری به . در اياالت متحده کنترول و رھبری می کنند، با خطرات احتمالی کمتری مواجه اند

با توجه به مفاھيم . خاطر انتقام گيری از آنان بايد خود را به پايگاه شان برساند که اين امر بعيد به نظر می رسد

در اين معادلۀ جنگ، ترسو .  توسط طيارۀ بدون پيلوت، يک جنگ بزدالنه می باشدهجنگ بر پا شدسنتی مبارزه، 

 .ھمانی است که خطر کمتری را در برابر حريفی که خطر احتمالی بيشتری را به جان می خرد، متقبل می شود

  

 افتخار و غرور جنگجويان

آنچه به عنوان .  کھنه و قديمی قابل استفاده می باشددر جھان مبارزان اسالمگرا يا دھشت افگنان ھمانا مفاھيم

به عبارت (  جرأت، تمايل به مبارزه و آمادگی برای فداکاری و خود گذری –فضيلت ھای جھانی مرد تلقی می شود 

  .، تا ھنوز ھم در آن جھان غالب است)ديگر، غرور جنگجو و مبارز 

از سوی ديگر، او نيز بزدل و ترسو . ين عبارات مشاھده می کنديک حمله کنندۀ انتحاری شايد خود را دقيقاً با ھم

  .که اکثر اوقات افراد غير نظامی را ھدف قرار می دھد است به خاطری

ی از جھان اسالم، طياره ھای بدون پيلوت بيان کنندۀ بدرفتاری و شرارت غرب بوده و ھر حملۀ جديد و ئدر بخش ھا

برای آنان، اين امر زبون و مطرود است که يک ماشين يک کار  .ر می انگيزدتازه، خشم و انزجار بيشتر مردم را ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اما اين امر برای غرب مايۀ نگرانی . خطرناکی را در حالی به اتمام می رساند که ھيچ انسانی در آن دخيل نمی باشد

 . يک انکشافی است که ديگر فضيلت مرد کھن، بر جامعه تسلط نمی داشته باشد. نمی باشد

 بزدالنه بوده و در عين حال آنقدر تفاوت ھم سالحنظر ارزش ھای قديمی يک  ياره ھای بدون پيلوت از نقطۀپس ط

ھدف امروزی به دست آوردن پاسخ ھای افتخارآميز در برابر آزمون ھا نبوده بلکه پاسخ ھای ھوشمندانه . نمی کند

يله گری حتواند در حقيقت از تکنالوژی و شين می يک پيلوت يا ھدايت کنندۀ طيارۀ بدون سرن. را بايد به دست آورد

 .غرب افتخار کند

يا . از مدت زمان طوالنی به اينسو بحث روی اين موضوع جريان دارد که آيا امکان توليد سالح انسانی وجود دارد

را   آن عامالن يا ھدايت کنندگانیابه عبارت ديگر، امکان آن وجود دارد تا سالحی را توليد کرد که به گونه 

که به قربانيان يا اھداف آن آسيب کمتری برساند؟  در اين مبحث واژۀ انسانی يک مفھوم دقيق  حفاظت کند يا اين

کمتر ناگوار و ھا  راجع شود که در مقايسه با ساير سالح سالح که به يک ه ایواژ. نبوده بلکه می تواند نسبی باشد

 .تخريب کننده باشد

  

 "خوب"ماشين کشتار 

خوشبختانه، غرب . را حفاظت می کند ی ترين جنبۀ طياره ھای بدون پيلوت اينست که عساکر جناح خودی اشانسان

در حال حاضر اين مفکوره رايج است که ھر قدر .  را حذف کرده استیئبه طور وسيعی فرقه ھای فداکارانه 

داشته و به جای آن از روباط يا دانش نظامی انسان ھا را از محاربه دور نگھ. طوالنی تر می توانی زندگی کن

 است که هطياره ھای بدون سرنشين، منادی و پيشرو جنگ ھای آيند. آدمک ھای ميخانيکی استفاده صورت می گيرد

  .قرار است در آنھا خون کمتری ريخته شود

وقتی آرامی باشد، ھيچ . عساکرش به ميان آيد، بيشتر حساس می باشدکه موضوع مرگ   مخصوصاً زمانیالمان

که تلفات  اما ھمين. مندی و دلچسپی نشان نمی دھده  درافغانستان از خود عالقالمانموريت اردوی أکسی در مورد م

 ھای بدون به اين لحاظ طياره. ی رخ می دھد، تقاضا ھا برای خروج عساکر از افغانستان بلند می شودالمانعساکر 

 .ی ھا را کاھش دھدالمانپيلوت جنگی می تواند فشار روحی موجود بر روان جمعی از 

اصل قضيه مخصوصاً در اين نکته نھفته است که طياره ھای بدون پيلوت ساحۀ تخريبی کمتری را در اطراف 

 خود را با دقت بيشتری د با شليک ميزايل ھا، اھداف مشخصناين طياره ھا می توان. اھداف خود به جا می گذارد

 .ن نگھداردئينشانه گرفته و رقم تلفات را به صورت نسبی پا

تاريخ تمام جنگھا بطالن چنين [طياره ھای بدون پيلوت برای ساسيتمداران که طبيعت انسان دوستانه و ماليم دارند

ردی و بدون آن که کمترين تغييری ادعائی را به اثبات می رساند چه آنھا جنايتکاران و قاتالنی اند که در کمال خونس

، ] ويراستار پورتال- خانوده ھا مدنيت ھا را نيز از بين می برندبه عالوۀدر لھجۀ آنھا به وجود آيد، آدم کشته 

ش رئيس جمھور سابق اياالت متحده که شامل اين کتگوری و گروه نمی شد، وجورج دبليو ب. وسوسه بر انگيز است

تبه از طياره ھای بدون پيلوت در پاکستان استفاده  مر۵٢رياست جمھوری خود،  اخير در فاصلۀ زمانی چھار سال

 بار از اين ٢٨۵بارک اوباما، جانشين او که ظاھراً انسان دوستانه تر و ماليم تر به نظر می رسيد، تا حال . کرد

ا است به ھمانگونه مناسب  ھالمانھمانگونه که اين طياره ھا مطابق ميل ومناسب . طياره ھا استفاده کرده است

، وحشتناک معلوم نشده و موانع قابل  ھادليل آن ھم اينست که در مقايسه با ساير سالح. بارک اوباما نيز می باشد

 .استفادۀ آن نسبتاً کمتر است
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  تاريخچه و اسناد غم انگيز سالح

. توانمندی بيشتر مخوف بوده استتا اکنون، مھربان و با شفقت ترين سالح ھمان بوده است که از لحاظ قدرت و 

تا حال اين . ميزايل ھای بالستيک بين المللی، مجھز با سرگلولۀ اتمی که قادر به از بين بردن مردم يک شھر است

  .که کسی جرأت استفاده کردن از آن را ندارد سالح ھيچ قربانی نگرفته است به خاطری

دفتر . خرابی ھای غم انگيزی را به بار آورده است" خوب"ت از جانب ديگر، بااستفاده از طياره ھای بدون پيلو

 بار بااستفاده از ٣٣٧) ٢٠١٢  تا٢٠٠۴(ژورناليزم تحقيقاتی مستقر درلندن دريافته است که اياالت متحده از سال

 نفر ٣٢۴٧ تا ٢۵٢۴دراين حمالت حدود . طياره ھای بدون سرنشين، باالی پاکستان حمالت را انجام داده است

قربانيان غير نظامی، .  آنان را اطفال تشکيل می دھد١٧۵ غير نظامی می شود که ٨۵٢تلفات شامل .  شده اندکشته

 .بدترين افراد تلفات جنگی را تشکيل می دھند

که اياالت متحده در ميدان ھای جنگ از طياره ھای  ميزان بلند تلفات غيرنظامی از اين امر ناشی می شود، چون

اما در حاالتی استفاده می کند که در مجاورت کسانی قرار گرفته باشد که دھشت . تفاده نمی کندبدون پيلوت خود اس

جای شکی نيست که بعضی اوقات غيرنظاميانی که در حومۀ مناطق مورد ھدف و تيررس ميزايل .  تلقی شودافکن

 .ھای طياره ھای بدون سر نشين قرار می گيرند، زندگی خود را از دست می دھند

به .  را در بر می گيردئی غامض و معمای غير قابل حلی است که عموم حمالت ھواه ایلأ موضوع، مساين

که غرب خواھان کاھش تلفات افراد نظامی خود می باشد، تلفات غيرنظاميان را منحيث يک عمل شريرانۀ  خاطری

.  است- افغانستان-  در واليت قندز٢٠٠٩يک مثال آن حمله بر تانکر ھای تيل در سال . حتمی و الزمِی پذيرفته است

اگر .  استفاده کردئیکه عساکر خود را در منطقه ارسال کند از حملۀ ھوا ی به عوض اينالمانجورج کالين دگروال 

ی عساکر خود را در منطقه ارسال می کرد، آنان می توانستند ببينند که تانکر ھا در ريگ فرورفته الماناين دگروال 

در ضمن کسانی که در اطراف آن جمع شده اند، اھالی غير مسلح قريه بوده و . اجه نيستندو ديگر با خطری مو

اين . ی ھا خطرناک بود و زندگی آنان را با خطر مواجه می ساختالماناما آن اقدام برای . جنگجويان نمی باشند

 ١٠٠کرد که در آن بيش از  را صادر ئیدر عوض آن امر حملۀ ھوا. ی ھرگز اين عمل را پذيرا نبودالماندگروال 

  .نفر جان دادند و اکثر آنان را غير نظاميان تشکيل می داد

طياره ھای بدون پيلوت ظاھراً . دستيابی انسانی و دلپذير به جنگ کار و موضوع نھايت مغلق و پيچيده می باشد

. ه از آن را افزايش می دھداما اين تصور تنھا وسوسۀ استفاد. انسانی و مملو از شفقت و مھربانی به نظر می رسد

اين طياره ھا نيرو ھای خودی را محافظت می کند اما تھديد بزرگی برای جانب مقابل می باشد که نھايت وحشتناک 

پس به اين نتيجه می رسيم که دستيابی به سالح انسانی و پر شفقت، رفتار ھای غير انسانی را به شکل ويژه . است

 . افزايش می دھدیا

  

 جبونانهه اما ھوشمندان

اگر عساکر زيادی در يک مقطع . از پس منظر حقوقی، طياره ھای بدون پيلوت می تواند کمتر مشکل افزا باشد

قانون بين المللی کشتن . زمانی کوتاھی از بين می روند، نبرد پنداشته شده و بخشی از جنگ تلقی می شود

  .جنگجويان را در جريان مبارزه اجازه می دھد
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که  ستفاده از طياره ھای بدون پيلوت عليه دھشت افگنان و تروريستان، يک اقدام وعمل جنگی است؟ ويا ايناما آيا ا

 بايد با آنان معامله صورت گيرد؟ اين مجرمان، به تحقيقات ئیشکار مجرمان احتمالی است که تحت قانون جرايم جنا

  .داردارنوال، وکيل مدافع، قاضی، محاکمه و صدور حکم نياز څپوليس، 

که آنان در جنگ عليه دھشت افگنی قرار  کدام از اين ھا اذيت نمی کنند، به خاطری  ھا خود را با ھيچامريکائی

اما اين مطلب نيز تحت منازعه قرار دارد که آيا ھدف قرار دادن اشخاص انفرادی در جنگ مجاز است، به . دارند

  . نيز وجود داردکه در جنگ گزينۀ دستگيری دھشت افگنان احتمالی خاطری

به خاطر مسايل اخالقی که .  نيز استجبونانهطياره ھای بدون پيلوت، سالح ھوشمند و زيرک است اما موذيانه و 

 ئی می تواند گام مثمر و به جاالماناردوی . استفاده از اين سالح را احاطه کرده است بسيار مغلق و پيچيده می باشد

اما آن طياره ھا را نمی توانند به خاطر شکار .  بدون پيلوت جنگی برداردرا به خاطر به دست آوردن طياره ھای

 يک کشوری است که بر اساس قانون استوار بوده و کشوری است که حکم مرگ المان. دھشت افگنان استفاده کنند

 ھای بدون طياره. ی که از فاصله ھای دور انجام می پذيرد، دخيل شودئپس نبايد در کشتار ھا. را صادر نمی کند

 . استفاده قرار گيردمورد تی در ميدان جنگ به حيث يک سالح حمايئیپيلوت می تواند در جريان عمليات محاربه 

 بدون سرنشين يک سالح انسانی ۀکسی نبايد به خود اجازه دھد تا اين مفکوره را در خود القاح کند که طيار اما ھيچ

که اين طياره ھا افراد را به صورت  به خاطری.  مجھز می باشدھاک طيارۀ بدون پيلوت با ميزايل ي. و خوب است

ھدف و قربانی اين حمالت داشتن يک نام و چھره . انفرادی شکار می کند، کشتار گمنامی خود را از دست می دھد

 يعنی جنگ به معنی از بين بردن و متالشی ساختن: را ايجاب می کند و کامالً جنبه و روحيۀ جنگ روشن می شود

  .انسانھا
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