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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
Lühr Henken -  Attac, Berlin, 17.9.14   

  جاويد : برگردان از

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢٣

 

  ،طيارات بدون سر نشين

  سياست خارجی المانسازینظامی در خدمت  ی  ابزار
  :دمهبه جای مق

 سپتمبر در ١٧به تاريخ  Lühr Henkenمطلبی را که در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، برگردان متن سخنرانی آقای 

موجوديت متصديان و ھمکاران پورتال از . است، که در محفلی که به ھمان مناسبت داير شده بود، ايراد گرديدبرلين 

  .جھت تکثير در اختيار پورتال قرار دادرا ران نوشته اش آغاز سازماندھی الی ختم محفل، عاملی بود که سخن

از نظر ما ارزش اين مقاله و مطالب مشابه آن، در اين است که سمت اصلی حرکت دنيای سرمايه را به طرف 

نمی تواند داشته باشد، افشاء نموده برای تمام مردمی که نمی خواھند جھان يزم که نتيجه ای جز فاشيزم عريان مليتار

يست جدی، تا پای به ميدان  من جمله انسان فدای آزمندی ھای مشتی سرمايه دار زالو صفت گردد، ھوشدار،ست مازي

مبارزه گذاشته، قبل از آن که ھمه نابود بگردند، سيستم غارتگرانۀ امپرياليستی را راھی زباله دان تاريخ نموده، خطر 

  .جنگ را با انقالبات شان از ميان بردارند

  AA-AA رتالادارۀ پو

  

موريت ارتش المان  فدرال با سالح از سال  أاز ويژگی ھای قابل توجه  نظامی شدن سياست خارجی المان  آغاز م

موريت  صرفاً انسان دوستانه  برای کمک به زلزله زدگان و  أسال  تنھا ھفت م٣٠تا آن زمان در مدت .  است ١٩٩٠

موريت با سالح ارتش المان انجام داده أم ٣٠ بدين سو  ١٩٩٠از سال . کمک برای قحطی زدگان  انجام پذيرفته بود  

  .  سرباز شرکت دارد ٣۴۵۵موريت برای عمليات مسلحانه  با أ م١۴وفعالً در . است 

  تا به تصميم ناتو يک نيروی  د شروع کردن١٩٩٠موريت  در خارج المان ، در اوايل سال أ برای ممکن ساختن اين م

 ۀموريت ھای خارجی ايجاد کنند  ، که بعداً اين نيروی نظامی به نام پرسنل آمادأبله با بحران برای معکس العمل در مقا

   .عمليات ناميده شد 

 مورد بھره برداری قرار می ٢٠١٧از آن زمان به بعد  يک روند تدريجی تغيير وتحول  برقرار گرديد که در سال  

 ھزار  به ٢۴٠٠٠٠  انتظار می رفت تعداد نيروھای مسلح از ٢٠١٠پس از تعليق خدمت سربازی در سال .گيرد 
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 ھزار کاھش يابد ھدف آن است تا  تعداد سربازانی که در عمليات خارج  از کشور به ١٨۵٠٠٠ ھزار تا ١٧۵٠٠٠

 . ھزار افزايش يابد ١١٠٠٠ ھزار به ٧٠٠٠طور دايم  مورد استفاده قرار گيرد از 

از دستور العمل ھای معتبر . سط  مقاالت سفيد ودستور العمل ھا  تضمين می شود زير بنای ايدئولوژيک اين روند تو

منافع امنيتی المان  شامل نکات : "  است که عمده ترين نکات آن چنين است ٢٠١١سياست دفاعی  دستور العمل سال 

لی  تا دسترسی  به منابع بدون محدوديت  ودسترسی آزاد به آب ھای بين المل تجارت جھانی آزاد و[....] ذيل است ، 

 ."طبيعی  را ممکن گرداند 

 ١٠٠سال اين برنامه تسليحات  ٢٠موازی به اين  برنامۀ جامع ، توليد سالح روی دست گرفته  شده است  که در 

 له  که چه در آينده از آنأبا طرح اين مس.پايان خواھد رسيد ليارد ايرو را بلعيده است ودر دو تا سه سال ديگر به يم

رود ، از ارتش آغاز می کنيم  بزرگترين نيروی مسلح  که اکثراً نيمی از سربازان مشغول خدمت در خارج  انتظارمی

محالت وجنگ ھای خانه به خانه  ارتش المان  فعالً خود را به جنگ در شھر ھا و. دھند  از کشور را تشکيل می

  متمرکز گردانيده است 

که به طور خاص  برای استفاده در " بوکسر"وماشين محاربوی زره پوش "  وماپ" زره پوش جديد  به نام ٣۵٠ارتش 

  . پياده نظام درمناطق شھری ساخته شده است ۀجنگ ھای شھری  وبرای استفاد

 ھزار ايروھزينه دارد دريافت ١۵٠٠٠٠ با تکنولوژی باال که برای ھر سرباز  ی  تجھيزات، ھزار  سرباز پياده١١٠٠٠ 

  ۀدھد که ھر سرباز  وھر فرمانده در صفح  اتصال  به يک محور تشکيل میۀ اين پروژه را شبکۀھست. خواھد کرد 

   . کمپيوتر خود  وضعيت وموقعيت ھمان محل را  ديده می توانند 

اين تکنولوژی جديد به تصميم گيری سريع در جنگ کمک می کند تا بدون ائتالف وقت برای پيروزی از آن  استفاده 

برای عمليات شھری . فرستاده می شود  طيارات بی سرنشين  تھيه  و تصاوير محل توسط ماھواره و ت ووضعي. گردد 

آموزش کل .  فروند آن را ارتش دريافت می کند ۴٠  نيز استفاده می گردد  که )پلنگ(" تايگر" از ھليکوپتر ھای جديد 

 خاص بخش نيروھای سريع  از امسال ۀقطع .دصورت می گير" شنوگرسبورگ   "ۀاين نيروھا در شھر تازه احداث شد

    . استتأسيس گرديد

که از آن به حيث بمب  افگن نيز استفاده می گردد  تعلق خواھد گرفت  "  يوروفايتر"  جنگنده ١٣٧به نيروی ھوائی  

فير " وفايتريور"و )" تايفون(ترنادو" موشک کروز را حمل می کنند  که از جنگنده ھای ۶٠٠اين جنگنده ھا بيشتر از 

 تسليحاتی ۀھست.  متر نفوذ  وآن را منھدم کند ۴تواند در بتون با ضخامت   کيلومتر می۵٠٠می گردد  که بعد از پرواز 

اين طيارات ترانسپورتی برای .  است ۴٠٠تواند مداخله کند  طيارات ايرباس  ام  ارتش که در اقصاء نقاط جھان می

يک ھليکوپتر ) پلنگ(تواند دو ھليکوپتر توپ دار تايگر  ی شده است که مینقل در مناطق جنگی طوری طراح حمل و

 سرباز را با تمام تجھيزات در ١١۶ ، يک زره پوش پوما ويک ماشين محاربوی بوکسر ويا ٩٠ . اچ.ترانسپورتی  ان

 ۀ طيار۴٠ی ھوائی  قوا. تواند  در اثنای پرواز  پرتاب کنند بارھا را می چتر بازان و. سراسر جھان حمل ونقل دھد 

  را دارا می باشد   . ام۴٠٠ايرباس 

 ۀنيروی دريائی اکنون صاحب پنج رزمناو برای بمباران  شھر ھای ساحلی است موشک ھای تخريبی  کروز آن تا مساف

 آزاد  از ھوایهکه مستقل از استفاد به دليل اين" ٢١٢" کيلو متری را  ھدف قرار داده می توانند   شش زير دريائی ٢۵٠

ی سراسر حالت بسيار دشوار است تا در آبھاکه در چنين . توانند ھستند  سه ھفته بدون وقفه در زير آب غواصی  می

 ناو بزرگ در حال ۴فعالً . زير دريائی ھا را غرق کنند جھان آن ھا  رديابی  شده بتوانند ومی توانند کشتی ھا و

نيروی دريائی قسمی آماده شده . يلومتر ی را ھدف قرار داده می توانند  ک١٢٠ساختمان ھستند  که گلوله ھای توپ آن تا 
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 چيز ھای گفته شده در دو الی سه سال می.  اند که می توانند  از بحر  به انجام  جنگ ھای زمينی مبادرت بورزند 

  .                                                توانند تحقق يابند 

وزير . شن گرديد که دولت المان فدرال عالقه مند است تا طيارات جنگی بدون سرنشين  تھيه کند   رو٢٠١٢از جوالئی 

 بدون سرنشين شناسائی که قابليت حمل سالح را ھم ۀ  پنج  طيار٢٠١۶می خواست تا سال  توماس دوميزير  دفاع قبلی 

را در نظر داشتند که بعد تر " ھيرون " ی  وشرکت اسرائيل" ريپر" که شرکت امريکائی  . داشته باشد  خريداری کند 

  . طياره بدون سرنشين به ميان آمد  ١۶صحبت ازخريد 

خريد آن ھارا بايد يک راه حل موقتی به حساب آورد ، تا شرکت ھای اروپائی نسل بعدی طيارات جنگی بدون سر نشين 

کنند  ودر شرکت ھوائی دفاع از خود سھم بگيرند کسانی که ادعا می کنند که می خواھند از خود دفاع . را توسعه  بدھند 

 استفاده دسته جمعی ايجاد کرده اند که در آن المان ، فرانسه ، ھالند ، پولند ، اسپانيا ، ايتاليا ،  ويونان ۀقبالً  يک اتحادي

 .سھم گرفته اند 

 تصميم دارد به دليل راه حل  خالی کرده است  وزير جديد اُورسال فون دير الينجای خود را برای دوميزير اکنون

از تعداد طيارات چيزی گفته نشده است اما . انتقالی  طيارات جنگی بدون سرنشين  را به عوض خريدن اجاره کند 

نيروی ھوائی و وزارت دفاع در زمان . پارلمان ھر بار تصميم بگيرد  وبرای استفاده  از سالح اجازه صادر کند 

و  گلوبال ھاوک  ) قوای ھوائی امريکا(طرحوادث نازا به خا حل امريکائی آن بودند، عالقه مند راه دوميزيرتصدی 

تجارب خوب از اجاره نمودن  طيارات بدون سرنشين  در . به وجود آمد " ھيرون "تمايل به سوی طيارات اسرائيلی 

  .افغانستان به دست آمده است

 و. کنند  رخورد دارند  و به دست آوردن طيارات را رد میاکثريت مردم  با شک وترديد  با  طيارات بدون سرنشين ب

 اياالت متحده امريکا  کمک کرده است که با طيارات بدون ۀدر اين برخورد  مردم با طيارات بدون سرنشين ، تجرب

الت  رئيس جمھور ايا،از يمن وپاکستان وسومالی آشکار گرديد که بدون حکم محاکمه .روند سرنشين  به شکار مردم می

 جالد را رئيس جمھور شخصاً انجام نمی دھد  بلکه ۀوظيف. ی خود ھم قاضی  وھم څارنوال استئ امريکا به تنھاۀمتحد

  . برای نمايندگان خود در قوای ھوائی اين وظيفه را واگذار کرده است  

اما .  دھد انجام می " . ای. آی.سی"قتل با طيارات بدون سرنشين را  به دروغ  در افکار عمومی شايع ساخته اند ، که 

اين ادعا برای محافظت اين عمليات وپرده پوشی آن  گفته می شود تا عمليات با طيارات بدون سرنشين  را از بررسی 

  . وتفتيش آن در افکار عمومی محافظت کنند

 مستقر در لندن به سازمان .امريکا  تعداد کشته شدگان توسط طيارات بدون سرنشين را روشن نمی سازدۀ اياالت متحد 

 در تحقيقاتی ؛که متخصص در  مستند سازی قربانيان طيارات بدون سر نشين است" دفتر روزنامه نگاری تحقيقی "نام

 نفر غير نظامی  ١٠۴١از اين تعداد .  نفر کشته شده اند۴٣١٠که روی پاکستان ، يمن و سوماليا  انجام داده اند  در حدود 

 .نيز به قتل رسيده اند  کودک ٢٠٩که از اين جمله 

مده در آن آ و دولت فدرال رسماً اين نوع قتل ھا را رد می کند  ودر قرار داد ائتالف سنا در اين باره متعھد شده اند

اين به گوش ھا   .  قوانين بين المللی را ما قاطعانه رد می کنيم قتل ھای فرا قانونی و مخالف حقوق بشر و: است

با انطباق با قوانين  اما کشتار وقتل  با در نظر داشت حقوق بشر و. توجه به روح عمومی است ظاھراً خوش آيند وبا 

  .بين المللی  فرا قانونی نيست 

به  که کنوانسيون ھای ژنف  مراعات گردد و يکی از آن موارد اين است که اگر در جنگ يا در مناطق جنگی  تا زمانی

 دولت ۀنشود  قتل با طيارات بدون سرنشين در مناطق جنگی با کسب اجازطور مثال ھيچ مراسم عروسی  ھدف گرفته 

  .غير قابل اعتراض است
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   جنگی در کجا ختم می گردد؟      ۀيد که منطقآاين پرسش به ميان می 

رود ، تا وی را به يک گروه تروريستی    جنگی  ھنوز ھم يک جنگنده به شمار میۀيک فرد غير مسلح  خارج از منطق

اين   کافی در مورد اطالع دارد ، وۀ جنگی تعريف گرديده ، آيا شليک کننده به اندازۀ کنيم ؟ و چه سان منطقمنصوب

  نامعقول نيست که  بسياری ازغير نظاميان  توسط طيارات بدون سرنشين کشته می شوند ؟

حمله به دو ا  مثالً ب.ده استبيشتر  به طورغير رضايت بخش توضيح داده ش به اين پرسش ھا پاسخ داده نشده است ،  و

 غير نظامی  در بمباردمان کشته شدند  به عنوان عمل قانونی و غير قابل ١٠٠تانکر  سوخت در کندز  که بيشتر از 

نجا باالترين شک وترديد ضروری در اي.  جنرالی ارتقای مقام يافتۀفرمانده  آن به رتب اعتراض  طبقه بندی شدند و

 .ست

  بدون سرنشين  در پاکستان ، يمن و سوماليا  جزء کوچکی  از مجموع کشته شدگان را تشکيل میکشته شدگان طيارات

بيشترين رقم قربانيان درون ھا  را افغانستان دارا می باشد به خاطری که زيادترين حمالت طيارات بدون سرنشين . دھد 

 حمله با درون ھا ١٣٣۶ در افغانستان ٢٠١٢  تا٢٠٠٩در بين سالھای : يک مقايسه . در افغانستان صورت گرفته است 

 حمله صورت گرفت به اين معنی که در افغانستان  ٣٠۵رپاکستان در اين سالھا دتوسط اياالت متحده صورت گرفت  

 نفر اين حمالت قربانی بر جای ٢٩٢٩ نفر تا ١٧٧٨در پاکستان  بين .  مرتبه بيشتر حمالت انجام پذيرفته است ۴.۴

 جنگجويان وغير ١٢٨٠٠تا ٧٧۵٠ ومحاسبه مقدماتی  يک رقم ۴.۴در افغانستان با در نظر داشت فکتور گذاشته است ، 

  . جنگجويان کشته شده به دست می آيد 

از سال  . غير از امريکا انگلستان ھم  در عمليات رزمی از طيارات بدون سرنشين  در افغانستان  استفاده کرده است

 اسرائيل ھم توسط .ارقام تلفات در دست نيست   عمليات انجام داده است  اما آمار و۴۵۵  دقيقاً ٢٠١٣ تا اپريل ٢٠٨٨

 تا ٢٠٠۶  فلسطينی در بين سالھای ٨٢۵.نشين فلسطينی ھا را در نوار غزه به قتل رسانيده است طيارات بدون سر

  .ست نيست اين حمالت ھمچنان ادامه دارد اما ارقام قربانيان در د.   به قتل رسيده است ٢٠١١

  ارتش فدرال  طيارات بدون سرنشين را  برای چه  می خواھد ؟   

خير پانزده أ جنگ که بدون از دست دادن وقت  وتۀپاسخ يک صدا چنين خواھد بود ، برای حمايت سر بازان در  جبھ

 .يد دقيقه يا بيشترمانند طيارات جنگی تا ھدايت را دريافت نمايند درون به اسرع وقت اقدام می نما

مين امنيت مناطق أبرای تدميزير    ۀطيارات جنگی بدون سرنشين  به گفت. اما اين پاسخ تنھا يک قسمت حقيقت است 

و درغير از اين صورت برای استفاده در ميدان جنگ  تا اراضی فتح شده را  در  پرواز ممنوع توصيه گرديده است 

  ستاد رھبری ، لوژيستيک ، و مراکز وپناھگاه ھای دشمن را  وھم چنان در جنگ زمينی برابرمھاجمان  محافظت کند

  .با حمالت درون ھا منھدم بسازند 

  : ز ات است قابل تصور در آينده  عباریسناريو .عالوه براين دولت فدرال در فکر عمليات  بحری نيز است  

 سريع و اتومات  به عوض ۀفيرکنندجنگ در محالت به ھمراه لشکر ربات ھا با استفاده از توپ ھای   جنگھای شھری و

 بمب وراکت  در طيارات بدون سرنشين  

 امريکا زير آزمايش قرار دارند  ۀکه فعالً در اياالت متحد پيش بينی تحوالت آينده مربوط به اکتشافات است ، قسمی

 گرومن  را مورد نورتروپ"  ب ۴٧ايکس ـ" اياالت متحده فعالً  طيارات بدون سرنشين ورادار گريز  نوع جديد  

که قادر . اين اولين درون ھای جنگنده است  که به روی ناوھای طياره بردار مستقر خواھد شد . آزمايش قرار داده است

 ۶۵٠٠اين طياره ھا تا .  ھستند به طور مستقل پرواز ودوباره بر زمين فرو بيايند ودر ھوا سوخت گيری مجدد کند 

به بعد شش تا ھشت فروند ٢٠٢٠از سال  .  تن بمب را  با خود حمل کرده می توانند ٢تا  توانند  و کيلومتر را طی می

 .   ناو طياره بردار مستقر خواھد شد ١١وی ھريک از راز اين درون ھای رادار گريز بر
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انگلستان طيارات رھبری )  دفاعی وھوا فضائی برتانيائی استشرکت صنايع "(. ئی. ای.بی" تحت رھبری شرکت 

دھد ، خاصيت رادار گريزی  وشناسائی اھداف  مرتب کردن   را  توسعه میترانيس مافوق سرعت صوت  با نام ۀشوند

با فشار يک دکمه توسط  فرد موظف ھمه چيز به صورت اتومات . دھد   انتخاب اھداف را به طور اتومات انجام می و

ط فرانسوی ھا در شرکت داسو توسعه وانکشاف  توس نورونيک سيستم مشابه با رھبری شونده ھای. انجام می پذيرد

 يافته است 

به خاطر ترس  از ھم پاشيدن ائتالف دولت  فدرال متعھد گرديده که برای ممنوعيت قوانين بين المللی  استفاده از سالح 

سان ھا سستی ان اين خوب است اما کافی نيست ، مشکل در کندی و. ھای سيستم ھای به طور کامل  اتومات  تالش کند 

   . فلتر جبران می گردد و) له أحل گام به گام مس( وسط الگوريتم نھفته است که ت

بنا برين سيستم ھای کمک کننده توسعه داده می شود واين سيستم ھا قسمی تأثير گذار ھستند که فرد در زمان واقعی  

ی بسيار  داده ھاۀمجموع. ب می گرددھيچ چيزی را نمی داند ، به ھمين  دليل است که پيش از پيش  يک ھدف  انتخا

توان آن را از طريق ماھواره بدون ضياع وقت  منتقل کرد  بنابرين  تصميم گيری ھای اوليه  را به  وسيع که می

  .طيارات بدون سرنشين منتقل می گردد 

می شود ، آن در آخرين مرحله ، تصميم فشار به روی دکمه به صورت کامل به سيستم طيارات بدون سرنشين  داده 

  جنگ ھای فضائی با طيارات بدون سرنشين امروزه بدون دخالت انسانھا  به ھر حال ممکن است . زمان دور نيست 

 تحقيقات صلح المان  درخواست تجديد نظر را به ۀ چار مؤسس،از ديدگاه اتومات سازی  ودر نھايت از نگاه مستقل بودن

اضا  می کنيم  مطابق قوانين بين المللی حقوق بشر طيارات بدون سر نشين بايد ما دوباره تق. شرح زير تقاضا می نمايند 

 اين ۀما اعتقاد داريم  وآن را ضروری می دانيم  تا درون ھا راغير قانونی اعالن کنيد  توسع  و غير قانونی اعالم گردد

در چنين . ودی شان ارائه گردد  خود به خۀسالح ھا توسط قانون متوقف گردد قبل از آن که حرکت کشنده برای توسع

 صورتی من ھم می توانم توافقم را ابراز بدارم 

11.484 

 

  


