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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 جيمز پتراس: يسندهنو

 آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵

  عمده، جزئی و آنی: سياست بمباران
 !به ديگران يک سوزن به خودت بزن، يک جوال دوز 

  
  جيمز پتراس

در حالی که اکثر قريب به اتفاق رأی دھندگان امريکائی به دنبال جايگزين ھائی برای مشاغل، مسکن، آموزش و 
ژی و سبک زندگی، سياست يزندگی فارغ از ترس و تھديد ھستند، سياست بمباران به عنوان يک سترات پرورش و 

در خارج  بمباران . جنگ ھای جزئی می شوندجنگ ھای عمده منجر به . خارجی و داخلی را تحت تأثير قرار می دھد
پاسخ . حمالت و اشغال ھا باعث تحريک خشم و مقابله به مثل می گردد. از کشور منجر به بمباران در داخل می گردد

 .اين نيست که ھمان بالئی را به سر ديگران بياوريد که نمی خواھيد به سر خودتان بيايد

****** 

 :مقدمه

 اروپا و در ميان گروه ھای راديکال اسالم گرا و ۀ، اتحاديامريکا خارجی، ماھيت سياست ھا را در بمباران ھا، داخلی و

در ارتباط با عمل کننده آن  ) و بمب گذاری زمينیئیبمباران ھوا( سياست بمباران ۀمقياس و دامن. افراد تعريف می کند

 .متفاوت است

در مقياس بزرگ، در بمباران بلند مدت درگير ھستند، که جھت عمده بازيگران دولتی ھستند، که » بمبار کنندگان«

گروه ھا و يا افرادی ھستند که در » ئیبمب گذاران جز«. کشورھای دشمن و يا جنبش ھا طراحی شده اند/نابودی دولت 

 .اندمقياس کوچک، در گير بمب گذاری ھای پراکنده ھستند، که برای ايجاد ترس و تأمين نتايج نمادين طراحی شده 

 درگير در حمالت انتحاری، بدون ھيچ ۀبه غير از بمب ھای طراحی شده، بمب ھای آنی وجود دارند که افراد آشفت

 . سياسی و يا ھدف منسجم مرتکب می شوندۀپشتوان
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، تکرار، پيامدھای سياسی و تأثير طوالنی مدت آن ھا بر »ئیجز«و » عمده«در اين مقاله ما بر ماھيت بمباران ھای 

 .رت سياسی جھانی متمرکز می شويمقد

 

 بمباران به عنوان رويداد روزمره

آنھا بدون اعالم جنگ و يا استفاده از پرسنل زمينی . جھان ھستند» بمبار کنندگان عمده« اروپا، اولين ۀ و اتحاديامريکا

عيض خود عليه زن و تب آنھا در حمالت بدون . شھروند خود در حمالت پياپی عليه کشورھای متعدد درگير می شوند

بمبار «به عبارت ديگر، ايجاد ترور در جوامع، کار ھر روزه . و مردم غير نظامی متخصص اند بچه و پير و جوان 

 .است» کنندگان عمده

حال ه می کنند و حتی بخشی از زندگی مدنی ھر روزه را ھم ب» جنگ تمام عيار« اروپا از آسمان ھا ۀ و اتحاديامريکا

آنھا محالت، بازارھا، زيرساخت ھای حياتی، کارخانه ھا، مدارس و مراکز بھداشتی را بمباران می . نندخود رھا نمی ک

ی و مھاجرت اجباری ميليون ھا نفر برای ئ آنھا که منجر به سلب مالکيت توده ۀروزان» عادی« بمباران ۀنتيج. کنند

 .د تمدن بشری الزم استجوی امنيت می شود، محو کامل ھر ساختاری است که برای وجو و جست

بمبار .  ھستند که کشور و وجود طبيعی آنھا را نابود کرده اندئیتعجبی ندارد که پناھندگان به دنبال امنيت در کشورھا

بنابراين ميليون ھا نفری که   و – اروپا شھرھا و شھروندان خود را بمباران نمی کنند ۀ و اتحاديامريکاکنندگان عمده 

 .پناھنده می شوند ند، از روی ناچاری به آنجا سلب مالکيت شده ا

که جنگ ھای زمينی در کشورھای ھدف باعث تحريک مخالفت شديد  سياست بمباران عمده به اين دليل پديد آمده است

و نيز به اين .  اروپا تمايلی ندارندۀ و اتحاديامريکائیداخلی شھروندان خودشان می گردد، که به تلفات در ميان سربازان 

 .دليل که بمباران عمده متحمل زيان کمتری می شود، مخالفت کمتری در داخل ايجاد می کند

 خشن را در خارج عميق تر ۀدھد، کين  خطرات سياسی تلفات داخل را کاھش میئیھم زمان، در حالی که بمباران ھوا

 ۀجويان خشن اجازاروپا به جنگۀ  و اتحاديامريکافرار جمعی پناھندگان به مراکز پرجمعيت  . کرده و گسترش می دھد

 . مھاجمان خود ببرندۀژی ھای جنگی خودشان را به خاني تمام ستراتۀورود می دھد که نسخ

طور کلی سربازان دشمن را ھدف قرار داده است، می خواھد مھاجمان امپرياليستی باشند و يا ه مقاومت سکوالر ب

ه با سياست ھمقاومت اپوزسيون سکوالر در مواج اما . ز استاھداف آنھا بيشتر بر ارتش متمرک. جھادی مزدوران 

کاھش يابد و يا از بين » اپوزسيون سکوالر«ھنگامی که که قدرت مقاومت . بمباران عمده، از راه دور، بی اثر می شود

 .جنگجوی قومی و مذھبی ظھور می کنند برود، دسته ھای 

 و نسبت به سياست امپرياليستی کل جنگ ھای پياپی تاکتيک ھای  اسالم گرايان رھبری مقاومت را در دست گرفته اند

 .کار می برنده خود را ب

 

 جنگ از طريق بمباران جزئی

 امپرياليستی در جنگ ھای ئی ھستند، برای مقابله با جنگ ھای ھوائیتروريست ھای اسالم گرا که فاقد نيروی ھوا

بدون سرنشين، بمب ھای دست ساز آنی است، که صدھا پاسخ آنھا به جنگ ھواپيماھای . زمينی درگير می شوند

 که توسط ئی ھاراکتکارد دستی سر بريده شوند، تا با  ست با اقربانيان آنھا ممکن . شھروند غيرنظامی را می کشد
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ر آنھا جمعيت مخالف را به جای اين که از راه دور با بمب از آنھا سلب مالکيت کنند و مجبو. ل می شوندوکامپيوتر کنتر

 .به تبعيد شان سازند، دستگير، غارت، شکنجه و تحت تجاوز قرار می دھند

. از کشور استخدام شوند ست در خارج اطور کلی غير متمرکز ھستند و ممکن ه ب» ئیبمباران جز« تروريست ھای 

ف قرار می دھند اما مانند بمباران ھای عمده، آنھا نيز مراکز پرجمعيت را ھد. بمب گذاری آنھا زمخت و بی رحم است

 .و به دنبال ايجاد وحشت و نااميدی در ميان جمعيت غيرنظامی ھستند

 اروپا به دنبال ۀ و اتحاديامريکا -» بمبار کنندگان عمده« کشورھای ۀبا حمله به خان» ئیبمباران جز« اسالم گراھای 

ژيک نظامی ي و برای اھداف سترات طور انحصاری برای تبليغات استه اين حمالت ب.  خود ھستندۀگسترش دامن

  .آنھا آسيب پذيری جمعيت غيرنظامی دشمنان خودشان را آشکار می سازند. امپرياليستی ھيچ تھديدی ايجاد نمی کند

در حالی که بمب اندازان امپرياليستی و بمب گذاران اسالم گرا در جنگ عليه يکديگرند، ولی آنھا نيز به عنوان متحدان 

 .می توان به چندين مثال اخير اشاره کرد.  کنندمصلحتی خدمت می

جويان زمينی ، سوريه و يمن در سمت و سوی جنگا اروپا عليه ليبيۀ و اتحاديامريکا -» بمبار کنندگان عمده«ت عمليا

 را در ازيرساخت و تأسيسات نظامی دولت ھای سوريه و ليبي» بمبار کنندگان عمده« . مزدور اسالم گرا کار می کند

، » رژيمتغيير«به عبارت ديگر، برای رسيدن به ھدف . يت از پيشروی پرسنل زمينی اسالم گرا نابود ساختندحما

» ئیبمب گذاران جز«بايد به  ی ئکافی نيستند، بنابراين برای پيشبرد اھداف داخلی و منطقه » بمبار کنندگان عمده«

 .متوسل شد» سر بر«تروريست و جھادی ھای 

 اروپا بر ۀ و اتحاديامريکا حمالت ٢٠١۶مبر،  سپت١٧ بمبار کنندگان عمده درئیاخير ھم گراآخرين مثال آشکار 

ً و زخمی کردن تقريبا ه  و تروريست ھا بود، که منجر به کشتئیبه حمايت از بمب گذاران جز تأسيسات نظامی سوريه 

 که واشنگتن ادعا می کند که در حالی. دويست سرباز سوری شد که درگير جنگ عليه تروريست ھای داعش بودند

بمب گذار «بود، اين به جھادی ھای » اشتباه« سربازان دولت سوريه يک ئیساعت ھای طوالنی بمباران ھای ھوا

 از ئی با اين اقدام به عنوان حمايت ھواامريکاپنتاگون  . دست گيرنده اجازه داد تا تاخت و تاز کنند و پايگاه را ب» ئیجز

است برای سياست  اين پيروزی بزرگی . ه مذاکرات برای صلح و آتش بس شکننده را از بين بردداعش، امکان ھر گون

 . واشنگتن»  رژيمتغيير« دائمی و ۀبمباران عمد

عمليات « خود را عليه دولت سوريه راه اندازی کرد، يک ۀ بمباران عمدۀ تبليغات و حملامريکادرست در حالی که 

 امريکا در ئیآخرين سری از حمالت بمباران جز! راه افتاده  در منھاتن و نيوجرسی ب– امريکاآنی در » ئیبمباران جز

 ۶٢ امريکا پرسنل سوريه توسط ۀ وحشيانۀًمنجر به سه دوجين زخمی، اکثرا کوچک شد، در حالی که بمباران عمد

 ھای ترور عمده و خرد در تأثير سياسی و عواقب ناشی از بمباران. را کشت و عده زيادی را زخمی کرد سرباز دولتی 

که بمب )  افغانی االصلامريکائیيک (امريکا  مستقر در ئی از تروريست جزامريکا. ھر دو منطقه بسيار با اھميت بود

بر سربازان   ئی ھواۀ تعبيه کرده بود، ھيچ حق بيشتری نداشت که يک حملامريکاھای دست ساز را در شھرھای 

 .ھر دو اقدامات غيرقانونی اند .  درگير در دفاع از کشور خود بودندسوری دولت سوريه راه بيندازد که

 

 جنگ از طريق بمباران پيامدھای سياسی 

با خشونت .  و داعش در بمباران سربازان سوری صحنه را برای يک جنگ تمام عيار آماده کرده استامريکاھماھنگی 

 اکنون با ھيچ اميدی برای راه حل مذاکره با ترکيب سوريه و روسيه. دولت اوباما در مذاکرات صلح خراب کاری شد

مذاکره کنندگان روسيه . ل حلب تشديد خواھد يافتوجنگ برای کنتر. رو ھستنده  روبامريکانيروھای داعش، ترکيه و 
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ھيچ  آنھا . آنھا شکست خورده اند» جنگ عليه ترور« بدبين خود در جنجال بسيار زياد امريکائی» متحدان«در بررسی 

 .ی خود ادامه دھندئ برای متحدان دولت سوريه ئی پوشش ھواۀاره ای ندارند مگر اين که به ارائچ

ُ متحدان کرد و برخی عناصر در ميان شرکای داعشی يک از  و به ھر   ترکيه به سوريه رفتۀبه استقبال حمل  امريکا

 .دامه دادن به سياست بمباران است اصلی واشنگتن در خاورميانه اۀنظر می رسد که گزينه ب. خود خيانت کرد

شھر .  رسانه ھای جمعی ديوانه وار دالل کمپين ترس شده اند– در بر دارد ئی پيامدھاامريکا اخير در ئیبمباران جز

 افغان االصل جوان، که پدرش سعی کرد امريکائیيک (» دشمن «ۀچھر.  نظامی گرفته استۀنيويورک بيشتر چھر

مبارزات . طور مدام در صفحات صدھا ميليون تلويزيون استه ب) ف بی آی مراجعه کندبرای روابط جھادی او به ا

به جای .  انتخابات رياست جمھوری باشدۀانتخاباتی در انتظار يک جنگ تروريستی برای ھر کسی است که برند

   .خواسته ھای اقتصادی واقعی، ترس کور جايگزين بحث سياسی شده است

وريست ھا جايگزين فراری ھای مالياتی، سوداگران و سفته بازان وال استريت شده اند، در مھاجران، مسلمانان و تر

سياست ھای اقتصادی، که . حالی که تبه کاران کشور را در منجالب بحران ھای اقتصادی و اجتماعی فرو برده اند

 .ی شده است، با لفاظی جنگی پنھان گرديده استئباعث ايجاد ناامنی و بدبختی توده 

، جنگ و بمباران ھای عمده جايگزين پيشرفت ھای تدريجی در بھبود روابط توليدی صلح آميز با کوبا و ئیجنگ گرا

 .ايران می شود

 برای مشاغل، مسکن، آموزش و ئی به دنبال جايگزين ھاامريکائیحتی در حالی که اکثر قريب به اتفاق رأی دھندگان 

ژی و سبک زندگی، سياست يتند، سياست بمباران به عنوان يک ستراتزندگی فارغ از ترس و تھديد ھس پرورش و 

 .خارجی و داخلی را تحت تأثير قرار می دھد

 

 نتيجه گيری

. در خارج از کشور منجر به بمباران در داخل می گردد بمباران .  می شوندئیجنگ ھای عمده منجر به جنگ ھای جز

 را به سر ديگران ئیپاسخ اين نيست که ھمان بال. مثل می گردندحمالت و اشغال ھا باعث تحريک خشم و مقابله به 

   .بياوريد که نمی خواھيد به سر خودتان بيايد

 :و يا طبق ضرب المثل فارسی

 !به ديگران يک سوزن به خودت بزن، يک جوال دوز 
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