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  ٢٠١٢ اکتوبر ١۶

  پھپادھای اياالت متحده

   و جنگ مخفيانۀ زير دريائی عليه ايران

  

ول مرگ شھروندان و غير نظاميان در سراسر ؤپھپادھای اياالت متحده، مسبا مخفی نگاه داشتن تأثيرات ويرانگر 

 سرنشين به دريا انداخته می پھپادھای بی« در مقاله ای تحت عنوان ، اخيراً )١(جھان، شرکت مشاور امور نظامی

با طنز و شور و شوق بی مناسبتی دربارۀ خصوصيات بارز زير دريائی ھای جديد بی سرنشين در ) ٢(»شوند

  : نيروی دريائی اياالت متحده می نويسد

ايش نيروی دريائی اياالت متحده اکنون در حال آزم. نھای پھپادھا بايد درس شنا بياموزندنظر می رسد که خلباه ب«

نيروی دريائی اياالت متحده اميدوار . است» رود ايسالند«نوعی پھپاد زير دريائی در آبھای نزديک نيوپورت در 

کريستوفر .  به شکل مستقل نخستين گام ھای خود را پشت پر بگذارندهاست که اين پھپادھا در زيردريائی آيند

کرده است که اين پھپادھا، که به زبان فنی به نام وسيلۀ يد ئتأ] مرکز ناوگان جنگ زير دريائی[اگان، مدير برنامۀ 
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ھر يک از وجوه برتر » محاسبات را تغيير دھد« زير دريائی بی سرنشين شناخته شده است، می تواند ۀنقلي

  » .پھپادھای ھوائی می تواند برای پھپادھای زيردريائی نيز به کار برده شود

 (Dabney B., Unmanned Drones Take to the Seas, Strike Fighter Consulting Inc, 19 

septembre 2012.) 

 

 از چه نوع کارکرد مؤثر حرف می زنند؟

ً بر اساس بررسی ھای دانشگاه ھای استانفورد و نيويورک، کارکرد مؤثر پھپ  منحصر است به ادھای جنگی عموما

بر اساس بررسی ھای جديد، در چھارچوب برنامۀ حمالت : کشتار غير نظاميان بی گناه به انضمام کودکان 

توسط سيا با به کار بستن پھپاد در مناطق قبيله نشين پاکستان، تنھا يک کشته از پنجاه کشته به » ھدف گيری شده«

مبر ھمين سال شمار افراد کشته شده در اواسط سپت و ٢٠٠٤ جونبين . استجمع مبارزان مسلح تعلق داشته 

 نفر از آنھا از ١٧٦ نفر از آنھا غير نظامی بوده اند که ٨٨١ تا ٤٧٤ نفر بوده که ٣٣٢٥ تا ٢٥٦٢پاکستان بين 

  .بين کودکان بوده اند

 (The News International (Pakistan), Pakistan. CIA Annihilation From The Air: Drone 

Warfare’s Invisible Dead, 26 septembre 2012.) 

 ننوس ھا، رديابی مياری از کف اقيادربارۀ کارکردھای اين پھپادھای زير دريائی می گويند که برای نقشه برد

ھای دشمن، حفاظت و يا کمک در جنگ زير دريائی به کار بسته می شود و نيروی دريائی اياالت متحده بر آن 

 )ھمان مرجع پيشين. (» برای سامانه ھای دشمن نامرئی باشداست که اين زيردريائی بی سرنشين کامالً 

 زيردريائی با سيلندر بزرگ و ۀله ای دربارۀ وسيلۀ نقليپيش از اين، در سال جاری مقا) ٣(»آوياسيون ويک«مجلۀ 

بی سرنشين نوشته بود که تکنولوژی پھپاد زير دريائی راه اندازی شده است و پيش بينی کرده بود که تا سال 

  : عملياتی خواھد شد٢٠١٤

ت ھای دراز مدت وسيلۀ نقليه زير دريائی با سيلندر بزرگ و بی سرنشين، بزرگ و مستقل خواھد بود، و مأموري

مانند يک سفينۀ مادر عمل خواھد کرد، و با گيرنده ھای . را در فاصله ھای زياد، طی ماه ھا به عھده خواھد داشت

اين زير دريائی احتماال . خواھد داشتثابت و متحرکی که تحت فرمان دارد نظارت بر آبھای ساحلی را به عھده 

طرح اين زيردريائی بی سرنشين بلند پروازانه به نظر می رسد و بخش مھمی از تکنولوژی . می تواند مسلح باشد

  .  را به آزمون گذاشته است
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 زيردريائی با اين وجود اھميت معنی دار اين پھپاد. د ارد نيروی دريائی در حال حاضر روی حراست دائمی تکيه

  .برای مقابله با مناطق مين گذاری شده است) تھاجمی و دفاعی(بی سرنشين در جنگ 

 

آيا از اين زيردريائی ھای بی سرنشين برای مين گذاری مخفيانه در خليج فارس عليه ايران استفاده خواھد شد؟ در 

ی آبھای ايران در شرف تکوين است يد می کند که تمرين ھای نظامی در نزديکئپرسش، گزارشات تأپاسخ به اين 

نمايش مجازی واکنش ايران به حملۀ اياالت متحده و اسرائيل، و به ھمچنين واکنش نيروھای «و ھدف از آن 

 .»متفقين در پاسخ به حرکات تالفی جويانۀ ايران

را به کار ببندد که يد کرده است که قايق ھای سريع ايران می تواند تاکتيک ھائی ئنيروی دريائی اياالت متحده تأ

پھپادھای زيردريائی بی سرنشين به طرح فوری تبديل » کينگ فيش«بزرگترين خطرات را در بر دارد، در نتيجه 

  .شده است و می تواند پاسخی باشد به تندروھای ايران در سطح آبھای خليح فارس

 در بيانه ای اظھار داشت نی اخيراً به شکل ضم...مدير تحقيقاتی گروه فکری نئوکنسرواتورھای واشينگتن انستيتو

  .که اياالت متحده بايد ايران را به شکلی وادارد که نخستين تير را شليک کند

  . پھپادھای زيردريائی در عين حال، سالح بسيار مناسبی برای حرکات تحريک آميز به نظر می رسد 

  

  :پی نوشت 

Strike Fighter Consulting١(  

/com.strikefighterconsultinginc://http  
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