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  ی حميد محو: ويسندهن

  ٢٠١٥ مارچ ٠٢

   

  »م واندر فوائد بمب ات« پاسخ به مقالۀ 
  )١(نوشتۀ فرامرز دادرس کارشناس اطالعاتی فرانسه 

    

  

می و فوائد آن نتيجه وفرامرز دادرس در داوری ھايش پيرامون سخنرانی اخير فرانسوا ھوالند و موضوع سالح ات 

  .گيری ھائی می کند که از ديدگاه من جای ترديد دارد

  :می گويد ... فرامرز دادرس در مورد جنگ ھای امپرياليستی در خاور دور و افغانستان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ميالدی، ١٩٧٥با سر شکستگی از ويتنام گريختند، بيست و يک سال بعد در  ميالدی، فرانسويان ١٩٥٤در سال «

ی خود نتوانستند در افغانستان پيروز شوند و فرار را اتومشوروی ھا با بمب .  ھا از ويتنام بودئیامريکانوبت فرار 

  ».بر قرار ترجيح دادند

 جنگ ھای بزرگ و کوچکی که در ۀازاکی ھم به ھيروشيما و ناکامريکای اتوم ۀپس از حمل«: و نتيجه می گيرد که 

  ».جھا ن اتفاق افتاده اند با ارتش ھا و اسلحه ھای کالسيک انجام شده اند

  :دمطرح می کند و می گويرا عالوه بر اين برای اثبات نظريه اش موضوع تروريست ھا 

ه بن بست رسيده اند ؟ چرا  در برابر گروه ھای تروريستی بامريکا کارساز بود چرا اروپا و ئی جادواتوماگر بمب «

  »ھم اکنون در برابر روسيه در اوکراين کاری از دستشان ساخته نيست؟

ً می شنويم که در رسانه ھا، متأسفانه در رسانه ھای. اجازه دھيد اين موضوع را کمی باز کنيم  آلترناتيو دائما

، و يا مثل »سراسيمه شده به وحشت افتاده امريکا«، » شکست خوردامريکا«، » در باتالق گير کرده استامريکا«

  ...» فرار را بر قرار ترجيح داد امريکا« اينجا 

 است و با امريکاو امروز نيز حتی بودجۀ نظامی روسيه يک دھم .  در ھيچ جنگی شکست نخورده استريکاامولی 

 معادل امريکااالت متحدۀ بودجۀ نظامی اي. اين حساب که ارتش روسيه به عنوان يک ارتش دفاعی مطرح می باشد

بودجۀ نظامی تمام کشوھای ديگر در تمام جھان است، با اين حساب که در عمليات ھای نظامی به ارتش ھای 

شکست فرانسه در دين بين فو نيز شکست سياست ھا و . کشورھای ھمپيمانش نيز مأموريت ھائی را واگذار می کند

 نفر کشته دادند ٢٠٠٠٠نسوی ھا، بر اساس آنسی کلوپدی الروس حدود در دين بين فو فرا. قدرت امپرياليستی نبود

ً از لژيون خارجی فرانسه بودند و بيشتر آنھا از  و کمی بيش از ھمين تعداد ھم زخمی شدند، عالوه بر اين غالبا

ه معموالً فريقائی ھا و بربرھای الجزائری و مراکشی ھا و سنگالی ھا و جنايت کاران معمولی تشکيل شده بودند کا

خطر انداختن جانشان، ه از سراسر دنيا به اين لژيون پناھنده می شوند و به ازای دفاع از منافع فرانسه و به بھای ب

يعنی موردی استثنائی در جنگ ھای امپرياليستی که در مقايسه با نتايج . از حقوق و آزادی برخوردار می شوند

 ويتنام را به خاک سياه نشاند تا تصميم به ترک اين امريکا ا، امّ   ونظر می رسده  ناچيز بامنيتوجنگ برای مردم 

يميائی ھنوز ھم در ويتنام و کامبوج و الئوس قربانی می گيرد، اين کرد، و نتايج اسفناک بمباران ھای کشور بگي

 تبديل امريکاولی امروز ھمان ويتنام به ھمکار تجاری . قربانيان را کودکان دی اکسين يا کودکان ھيوالئی می نامند

رو نبود بلکه با پياده نظام ناتو يعنی ھمين تروريست ھائی ه شوروی نيز در افغانستان با افغانستان روب . شده است

  .رو بوده  روب، و عراق و سوريه را تخريب کرده اند و به آدمکشی و جنايت اشتغال دارنداکه در حال حاضر ليبي

 ۀپس از حمل««: ی رسد، ولی تنھا نيمی از آن درست است نظر مه البته نيمی از گزارش فرامرز دادرس صحيح ب

 جنگ ھای بزرگ و کوچکی که در جھا ن اتفاق افتاده اند با ارتش ھا و ۀ به ھيروشيما و ناکازاکی ھمامريکای اتوم

  ».اسلحه ھای کالسيک انجام شده اند

ن چنين است که ھيروشيما و بقيۀ داستا. ولی ھمانطور که گفتيم اين موضوع ھمۀ داستان را تعريف نمی کند

ژی امپرياليسم آنگلوساکسون بود که ونسان يسترات حاصل چرخشی تازه در المانناکازاکی و به ھمين گونه بمباران 

ه ژی صفر کشتيستراتبه شکل » اسرار و رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده: ويدئو «رنوآر به روشنی در 

نيز معرفی می » خسارت جانبی«معرفی کرده است، يعنی حمله به غير نظاميان که در رسانه ھای حاکم به شکل 

  .به اين معنا که دشمن را از بين ببرند بی آن که تلفات بدھند. کنند
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ً در جنگ ھای معاصر از بمب ھای  شده ی تاکتيک يعنی اورانيوم ضعيف اتومعالوه بر اين، امپرياليست ھا دائما

به طور کلی، ھمان گونه که . استفاده کرده اند، و اين سالح ھا را نمی توانيم به عنوان سالح کالسيک تلقی کنيم

ی و غير اتومژی نوين اياالت متحده، تفکيک سالح يستراتميشل شوسودوسکی در مقاالتش توضيح داده است، در 

د رئيس جمھور را کسب کنند، در ئيی آن که تأاز بين رفته است، و فرماندھان نظامی حتی ب) کالسيک(ی اتوم

  .ی و کالسيک برداشت کننداتومصحنۀ نبردھا و جنگ ھا می توانند بر اساس نيازھايشان از جعبۀ جنگ افزارھای 

نکته ای را که فرامرز دادرس در نظر نمی گيرد اين است که پس از ھيروشيما و ناکازاکی، البته امپرياليست ھا 

جنگ افزارھای کالسيک استفاده کرده اند، ولی نکتۀ مھم اينجاست که جنگ افزارھای کالسيک برای تجاوزاتشان 

به عبارت ديگر پيروزی ارتش کالسيک کشورھای دارندۀ سالح . ی عمل کرده استاتومھميشه به پشتيبانی توپخانۀ 

  .ی يا حرف آخر بوده و ھست و خواھد بوداتومی به دليل ھمان پشتيبانی اتوم

 در برابر گروه ھای امريکا کارساز بود چرا اروپا و ئی جادواتوماگر بمب ««: درس می پرسد فرامرز دا

  »تروريستی به بن بست رسيده اند ؟

ی و به ھمينگونه در رابطه با پرسش باال، فکر می کنم دکترين نظامی روسيه که اخيراً اتومموضوع فوائد بمب 

دکترين نظامی نوين روسيه می . را به حقيقت نزديک می سازدبخش ھائی از آن را منتشر کرديم کمی بيشتر ما 

  :گويد 

   : صدای روسيه / ريانوستی– ٢٠١٤مبر  دس٢٦، مسکو « [

در  د رئيس جمھور والديمير پوتين رسيده، چنين نوشته شده است که ئيدر دکترين جديد نظامی روسيه که به تأ

ی را برای خود حفظ خواھد ئار گيرند، روسيه پاسخ گوئی ھسته صورتی که روسيه و يا ھم پيمانانش مورد حمله قر

  : اعالم گرديد روز جمعه در سايت رياست جمھوری مفاد دکترين نظامی روسيه. کرد

ی يا با سالح ھای کشتار جمعی مورد حمله ئھای ھم پيمانش با سالح ھای ھسته در صورتی که روسيه يا کشور« 

خطر ه طوری که حيات دولت را به قرار گيرند، و يا در صورت تجاوز گسترده به وسيلۀ سالح ھای کالسيک ب

  )به لينک زير مراجعه کنيد(  ]».ی خود را حفظ خواھد کردئيه حق استفاده از سالح ھای ھسته ندازد، روسبي

  روسيه حق پاسخ گوئی ھسته ای را برای خود حفظ می کند: دکترين دفاعی روسيه  

ان عنصر ی نمی تواند به عنوئبه گفتۀ اين منبع آگاه سالح ھای ھسته «: [ کمی دورتر در ھمين مقاله می خوانيم 

تھديدات جديد نظامی از نوع جنگ مخلوط از عناصر مختلف واکنش ديگری را . بازدارندۀ مطلق مطرح باشد

اصطالح . ين شيوه ھای واکنش استی يکی از ائضروری می سازد و ساخت و ساز بازدارندگی غير ھسته 

دامات سياسی، ديپلماتيک، نظامی و فنی  دکترين نظامی نوشته شده است و اق٨در مادۀ » یئبازدارندگی غير ھسته «

  ]».به ھدف پيشگيری از تجاوز عليه روسيه فھرست شده است

ی نمی تواند به ئسالح ھسته «در نتيجه . به عبارت ديگر برای کشتن موش از توپخانۀ سنگين کاری ساخته نيست

 به جنگ ھای چريکی و نيز اشاره» تھديدات جديد نظامی«، و »عنوان عنصر بازدارندۀ مطلق مطرح باشد

 و يا به شکل انقالب ھای رنگی يا ايجاد  .دارد ...و  افغانستان ، عراق، سوريه ،اتروريستی از نوع نيکاراگوئه، ليبي

روشن است که مقابله با تروريسم و جنگ ھای چريکی نمی تواند با ... ھرج و مرج با استفاده از رسانه ھای نوين

  .ی صورت بگيرداتومسالح 

ی مثل روسيه را اتومتی در صورتی که حمالت تروريستی بتواند به شکل جدی حيات کشور دارندۀ سالح گرچه ح

  .ندازد، در اين صورت کشورھای پشتيبان تروريست ھا می توانند منتظر پاسخ جھنمی باشندبه مخاطره بي
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در برابر گروه ھای «ی ھا ئامريکاولی روشن نيست که فرامز دادرس بر چه اساسی فکر می کند که اروپائی ھا و 

کدام بن بست ؟ اين تروريست ھا ساخت خودشان ھستند و موضوع تازه ای نيز . »تروريستی به بن بست رسيده اند ؟

اسلحه حمل می کرد ) داعش(سقوط دو ھواپيمای بريتانيائی توسط دفاع ھوائی عراق که برای دولت اسالمی . نيست

 روریب ف٢٥مربوط است به ) پارلمان عراق از لندن بخاطر پشتيبانی از داعش توضيح خواست مراجعه شود به (

ل تروريست ھای ساخت و و يعنی دو روز پيش از سقوط تل حميس منطقۀ اشغالی تحت کنتر يعنی سه روز پيش

  . کردبه دست مبارزان) يعنی داعش (امريکااروپا و 

عکس، آنھا طبيعتاً به جعبۀ ابزار سياست  ه بن بست نيستند بلکه کامالً بامريکادر نتيجه تروريست ھا برای اروپا و 

بن بستی اگر وجود دارد، گرھی اگر وجود دارد، اين گره را بايد در برخورد . ھای امپرياليستی پنتاگون تعلق دارند

  ). (...جو کنيم و خاطر منافع غير قانونی شان جسته قدرت ھا ب
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