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 ھمراه ديکتاتورھا در جنگ

   سياست نظامی المانۀپشت پرد
  

  ابوظبی/ برلين

.  عربستان تقويت می نمايدۀ با ھمکاری ديکتاتورھای شبه جزير تمرينات نظامی خويش راالمان ارتش –گزارش ويژه 

 عربی که ۀ با موفقيت به دو رشته از اقدامات آموزشی خويش در امارات متحدالمان نيروی ھوائی ٢٠١٢در پايان سال 

جمله نظاميان نيروھای دخيل در اين اقدامات عالوه بر سربازان امارات متحده از .   پايان داد،محتوای تھاجمی داشتند

 مربوطه به يکی از اقدامات آموزشی مزبور صراحتاً . عربستان سعودی، قطر وکشورھای عضو پيمان ناتو بودند

به ياری يکی از دول دوست « موظف بوده المانعنوان شده است که در آن »  خليجۀجنگی فرضی در منطقۀ صحن«

آن ناتو و ديکتاتورھای مستقر در خليج در يک جبھه وارد جنگی که در ۀ تنھا ھدف ممکن برای اين صحن. »خود بشتابد

. ھدف تمرينات مزبور فقط کسب تجربه در عمليات فرامليتی جنگی نبوده است. جنگ می گردند، ايران می تواند باشد

د بلکه ھمچنين در خدمت باال بردن توانائی ھای عملی نظاميان امارات که مجھز به پيشرفته ترين تسليحات، اما فاق

 در ضمن به ميزبانان اماراتی خويش ھواپيمای الماننيروی ھوائی . توانائی ھای مناسب نظامی می باشند، نيز بوده است

اين کار در راستای معامالت تسليحاتی . نظامی ايروفايتر را نيز که قرار است در اختيار امارات قرار دھد، عرضه نمود

 عربستان انجام می دھد، قرار دارد که در چارچوب رقابت آنھا با ايران بر ۀ با ديکتاتورھای شبه جزيرالمانسنگينی که 

  . شرودر آغاز گشتالمانھمکاری نظامی مزبور در زمان دولت صدر اعظم سابق . سر حاکميت بر منطقه می باشد

  

  عمليات ھای مربوط به قراردادھای تعھد
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 عربی تمرين موسوم به ۀ گذشته در امارات متحد اين نيرو در ماه دسامبرالمانبنا بر گزارش نيروی ھوائی 

„Common Sky 2012“سربازان از  تن ۴٠سربازان دخيل در اين تمرين نظامی شامل بر .  را به انجام رسانده است

 متعلق به فرماندھی رھبری عملياتی نيروی ی اکثراً المان تن از سربازان اماراتی بوده اند که پرسنل نظامی ۴٠ی و المان

 ھماھنگی ميان فرماندھی ھای نظاميان ۀ وظايف اصلی آن ايجاد و ادارۀاز جمل.  مستقر در قطر بوده است،المانی ھوائ

 در ٢٠١٢مبر نھم تا بيستم دس از “Common Sky 2012„اين کار در چارچوب ] ١. [کشورھای مختلف می باشد

البته گفته می شود که افراد نيروی ھوائی . ن شد و نيروی ھوائی امارات تمريالمانھمکاری ميان نفرات نيروی ھوائی 

ھمکاريھای مزبور برای ] ٢. [امارات غالبا جوان و فاقد تجربه بوده، اما در عوض بسيار مستعد آموزش می باشند

  . انجام شده اند،بھبود و برطرف نمودن کمبودھائی که در اين زمينه وجود دارد

  

Einweisung in die Operationszentrale Quelle Luftwaffe-Alexander Feja.jpg  

  

  جنگ در خليج فارس

 اصلی اين تمرينات است، ۀ جنگی فرضی که وظيفۀاھداف ستراتژيک تمرينات مزبور در ايجاد آمادگی برای يک صحن

 ۀ که در اين صحنالمان خليج يکی از کشورھای دوست مورد حمله قرار گرفته و ۀبر اساس آن در منطق. قرار دارد

محور اين تمرينات طراحی و مديريت ] ٣. [ ناميده شده به ياری آن می شتابد“Whiteland„ کشور سفيد ،گیجن

 با ديکتاتورھای الماناز آنجائی که .  و امارات باشدالمانعمليات ھوائی عليه نيروی مھاجم است که دشمن مشترک 

ل تصور بوده و اين امريست که از سالھا پيش در خليج متحد است، لذا فقط جنگ عليه ايران در نقش دشمن مفروض قاب

 و امارات صورت می المانبه ھمين جھت نيز از سال ھا پيش تمرينات مشترک نظامی ميان ] ۴. [غرب مطرح است

 با امارات متحده عربی تمرين مشابھی را الماننيروی ھوائی «:  نيز در اين باره گزارش داده استالمانگيرد که ارتش 

  ]۵. [»ه استانجام داد

  

  پيمان نظامی المان و امارات

 با ايران پس از جنگ عراق روياروئی در زمانی شدت يافت که المان و امارات از جانب المانھمکاری نظامی ميان 

 اپريل ٢۴ ستراتژيک نمودند که در ۀ و امارات اعالن ھمکاری دوجانبالمان دول ٢٠٠۴ سال اپريلدر . اوج گرفت

 در الماناز آن زمان بنا به اظھارات سفارت . مشخص تر شد»  نظامیۀاد ھمکاری در زمينقرارد« توسط ٢٠٠۵

 عربی توسط ارتش ۀابوظبی محور ھمکاری نظامی ميان نيروھای طرفين متکی به حمايت آموزشی در امارات متحد

 موسوم به ھمکاری استانبول  که امارات به ھمکاری با ناتو٢٠٠۵ در سال المانبنا بر اظھارات سفارت .  می باشدالمان

 در المان مزبور مشارکت نفرات ۀدر بياني] ۶. [پيوست، اھداف ھمکاری ستراتژيک مزبور در بيانيه ای استناد يافت

مرکز .  انجام می شود، تصريح شده است“Air Warfare Center„اقدامات آموزشی مزبور که در مرکز ھوائی 
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ه  به دو جھت خيال انگيز است، يکی بالمانمی باشد و برای نيروی ھوائی مزبور متعلق به نيروی ھوائی امارات 

 برای نيروی المانکه محدوديت ھای ارتفاع پروازی که در  خاطر اينه  آن و ديگری بۀخاطر مدرن بودن فوق العاد

  . در امارات مطرح نمی باشند،ھوائی وجود دارند

  

  حمالت ھوائی

مبر سال گذشته در دس را “Common Sky 2012„ اعالم نموده است که نه تنھا تمرين موسوم به الماننيروی ھوائی 

 آموزشی ۀاين برنام.  آموزشی ديگری نيز در امارات موفقيت داشته استۀموفقانه به انجام رسانده است، بلکه در برنام

 ١٨ از Air Warfare Centerائی  بوده و در پايگاه ھو“Advanced Tactical Leadership Course„موسوم به 

 تمرين برای سطح رھبری Common Sky 2012که در  در حالی] ٧. [ انجام يافته است٢٠١٢مبر  دس١٣نومبر تا 

 انجام عمليات ھوائی مشخصی محور Advanced Tactical Leadership Courseنظامی صورت گرفته است در 

 فعاليت ھای مزبور توسط شرکت کنندگان دوره المانتوسط نيروی ھوائی بنا بر اطالعات داده شده . تعليمات بوده اند

 تن از نفرات فروند بمب افکن ھای ٢٠٠ھا الماندر اين تمرينات از . ھای آموزشی طراحی و سپس در عمل پياده شده اند

ائی مورد  که برای اولين بار ھواپيماھای جنگی ايروفايتر را در شرايط صحر“Boelcke„ موسوم به ٣١شکاری 

عالوه بر آن نظاميان عربستان سعودی و قطر و از کشورھای عضو ناتو انگلستان و . استفاده قرار دادند، شرکت داشتند

ھدف تمرينان مزبور از جمله آموزش ھماھنگی فعاليت ھای نظامی نيروھای مجھز به سيستم .  شرکت داشتندامريکا

 در اين تمرينات که در فواصل زمانی مقرری المانت نيروی ھوائی بنا بر اطالعا. ھای مختلف تسليحاتی بوده است

 نيروی بدينگونه عمالً .  شرکت داشته اند٣١ نيز فروندھای بمب افکن ھای شکاری ٢٠٠٨تکرار می شوند در سال 

نگ د به جو مشارکت ميان نيروھای ناتو و قوای تحت فرمان ديکتاتورھای عربی خليج در جھت آمادگی ورالمانھوائی 

  . د نموده استئيرا تأ

  

  ١مشتريان درجه 

 ھواپيماھای جنگی اويروفايتر مورد استفاده Advanced Tactical Leadership Courseکه در آموزش ھای  اين

برلين از مدت ھا پيش می کوشد به امارات شمار . قرار گرفته و به ميزبانان اماراتی عرضه گشت، معنای ويژه ای دارد

 نيز در آن المان آن که ۀاينکار می تواند برای شرکت فرامليتی توليد کنند. ھای جنگی مزبور را بفروشدبيشتری ھواپيما

اويروفايتر که قرار ۀاين تقاضای جديد برای ايروفايتر موجب اميدواری برای آيند. سھيم است، سود فراوانی داشته باشد

 توماس ِد ِمزيِر در ديداری که در اواسط جوالی الماناع وزير دف] ٨. [ توليدش به پايان رسد، می باشد١٧/٢٠١۶است 

  . واحد جت جنگی مزبور به نيروی ھوائی امارات حمايت نمود۶٠در ابوظبی داشت از فروش 
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De Maiziére zwängt sich in einem Eurofighter.jpg  

ته خواھد شد، ھمانگونه که دائم کار گرفه  اويروفايتر نيز ب، مسلم است که پس از اين معامله در صورت بروز جنگ

اين امر برای ھمه گونه تسليحات ديگر .  عربستان با آن تمرين می شودۀتوسط کشورھای ناتو و ديکاتورھای شبه جزير

ۀ امارات متحد.  شرودر به ديکتاتورھای خليج داده شده است، مصداق داردالماننيز که از زمان صدر اعظم سابق 

 بھترين ۀه مخالف ايران بوده و از سرکوبگرترين کشورھای جھان می باشند، از جملعربی و عربستان سعودی ک

  ]٩. [ ھستندالمانمشتريان جنگ افزارھای 
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