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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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 ای لوکاس: نويسنده
 نويدی آمادور:  ازبرگردان

  ٢٠١۶ جون ٣٠

  امريکا پس از جنگ جھانی دوم
   ميليون نفر کشته است٢٠بيش از » کشور قربانی «٣٧در 

١ 
  

 ميليون مرگ و مير در طول ١۵ تا ١٠ً نشان می دھد که نيروھای نظامی امريکا مستقيما مسؤول حدود اين مطالعه

 نيز شامل مرگ و مير چينی ھا شده است، در حالی که جنگ کورياجنگ .  ويتنام و عراق ھستند، ورياجنگ ھای ک

 ۀد و حتی دربارن از اين ارقام آگاھی ندارًمردم امريکا احتماال. ويتنام نيز شامل تلفات در کامبوج و الئوس گشته است

نگوال، ادر جنگ ھای نيابتی در افغانستان، . جنگ ھای نيابتی که امريکا نيز مسؤول آن است چيز کمی می دانند

 ميليون کشته وجود داشته ١۴ تا ٩، پاکستان و سودان، بين اجمھوری دمکراتيک کنگو، تيمور شرقی، گواتماال، اندونزي

  .است

  
يادماندنی از خشم و نااميدی ه ، در روان امريکائی ھا غم و احساس ب٢٠٠١ سپتمبر ١١پس از حمالت فاجعه بار 

درآن زمان تعداد کمی از مردم تالش کردند که با اشاره به اين که امريکا در به وجود آوردن . سوخ کردقابل درکی ر

ھمين احساسات در مردم ديگر کشورھا نيز مسؤول بوده است، به ترويج يک چشم انداز متوازن بپردازند، اما آن ھا 

ش مردم سراسر جھان را در ھمدلی و تأکيد بر اگرچه امريکائی ھا خرد ودان. به سختی توانستند موجی توليد کنند

 گوش ،طور خالصه درک می کنند، اما يادآوری چنين اشتباھات مرتکب شده توسط ما کشوره ديگر ب عذاب يک

   . قرار گرفت» جنگ عليه تروريسم«شنوائی نداشت و خيلی زود با شتاب تحت الشعاع 
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اميد است که اين مقاله در انجام آن تالش . ی در جھان ادامه دھيماما ما بايد به تالش خود برای گسترش درک و دل سوز

موضوع اين .  کمک کند »وجود آورده است؟ه مبر ب سپت١١امريکا پس از جنگ جھانی دوم چند «  سؤالبا پرداختن به 

،  مقصر استامريکا کشور جھان است و ھم چنين به شرح مختصر چرا ٣٧ مير گزارش شامل ارقام تخمينی مرگ و

  .می پردازد

 مرگ و مير بيشتری مسؤول امريکا به غير از  ئیممکن است در برخی موارد کشورھا. علل جنگ ھا پيچيده ھستند

 آن مرگ و مير در نظر مسؤولشده باشند، اما اگر دخالت کشور ما علت لزوم جنگ و يا درگيری به نظر رسيده باشد، 

خود استفاده نکرده بود، آن جنگ ھا )  قدرتۀمداخل( دست سنگين  ازامريکابه عبارت ديگر اگر . گرفته شده است

  . مھم استامريکاقدرت نظامی و اقتصادی . ًاحتماال به وقوع نمی پيوستند

 ميليون مرگ و مير در طول ١۵ تا ١٠ حدود مسؤولً مستقيما امريکااين مطالعه نشان می دھد که نيروھای نظامی  

 نيز شامل مرگ و مير چينی ھا شده است، در حالی که جنگ کورياجنگ . ھستند و ويتنام و عراق کورياجنگ ھای 

  .ويتنام نيز شامل تلفات در کامبوج و الئوس گشته است

 آن است چيز کمی مسؤول نيز امريکاً احتماال از اين ارقام آگاھی ندارد و حتی درباره جنگ ھای نيابتی که امريکامردم 

ر افغانستان، آنگوال، جمھوری دمکراتيک کنگو، تيمور شرقی، گواتماال، اندونزی، در جنگ ھای نيابتی د. می دانند

  .  ميليون کشته وجود داشته است١۴ تا ٩پاکستان و سودان، بين 

مرگ ھای باقی مانده در کشورھای کوچک تر شامل . اما قربانيان تنھا از کشورھای بزرگ و يا بخشی از جھان نيستند

  . قرار گرفته اندامريکاًتقريبا تمام بخش ھای جھان ھدف مداخله . اد کشورھاستبيش از نيمی از کل تعد

 ٢٠ مرگ بين مسؤول به احتمال بسيار زياد امريکا آن است که پس از جنگ جھانی دوم،  دست آمدهه نتيجه گيری کلی ب

  . ميليون نفر در جنگ ھا و درگيرھای پراکنده در سراسر جھان بوده است٣٠تا 

، نيروھای نظامی نيابتی، امريکااده ھا و دوستان قربانيان جنگ اھميتی ندارد که علل جنگ، اقدام ارتش برای خانو

، يا مشاوران، يا راه ھای ديگری، مانند فشار اقتصادی اعمال شده توسط کشورمان امريکاتدارکات تجھيزات نظامی 

 خود، يا پناھنده شدن، و چه گونه زنده ۀ از دست رفت چيزھای ديگری مانند پيدا کردن عزيزانۀآن ھا بايد دربار. باشد

  .ماندن تصميم بگيرند

برخی مقامات تخمين می زنند که به ازای يک نفر که در جنگ می ميرد، . و درد و خشم حتی بيشتر گسترش می يابد

  . درد و رنج ، ھميشه يادآور ھم وطنان آنھاستۀمشاھده، و ادام.  نفر زخمی وجود دارد١٠حدود 

.  اين موضوع ياد بگيرند تا بتوانند احساس درد ديگران را درک کنندۀ ھا بيشتر دربارامريکائیين ضروريست که ا

ما نمی توانيم به تاريخ اجازه بدھيم تا اين . »انتخاب کردند که ندانند« ھا در طول جنگ جھانی دوم المانمشاھده شد که 

 جنگ جھانی دوم مرتکب چند تا  پس ازامريکا«ال چنين بود که  مطرح شده در باسؤال.  کشور ما بگويدۀرا دربار

  ). ده ھزار(١٠٠٠٠ًاحتماال :  پاسخ اين است  در ديگر کشورھا شده است؟١١مبر سپت

  

  نظرات بر جمع آوری اين ارقام

شده اند، نه به  که کشته شده اند در اين مطالعه گنجانده نئیئی ھاامريکاتر ر کلی صحبت کنيم، تعداد بسيار کمطوه اگر ب

  . بر مخالفانش متمرکز شده استامريکااين دليل که آنھا مھم نيستند، بلکه بدين جھت که اين گزارش بر تأثير اعمال 
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اين .  و اين مجموعه از داده ھا با تحقق کامل اين واقعيت انجام شد رسيدن به شمار دقيق تعداد کشته ھا آسان نيست

اما بدون شک . ھا با باال يا پائين رفتن، تجديد نظر شود  توسط خواننده ھا و نويسنده تخمين ھا به احتمال زياد بعدھا

  .مجموع در ميليون ھا باقی می ماند

به مدت چندين سال، من از . سختی جمع آوری اطالعات قابل اعتماد در اين زمينه توسط دو تخمين نشان داده شده است

با اين حال، شماری را که در سال . ، سه ميليون کامبوجی کشته شده اندراديو اظھاراتی شنيدم که تحت خمرھای سرخ

مثال ديگر آن است که تعداد افراد کشته شده در عراق به علت تحريم ھا پس از جنگ . ھای اخير شنيدم يک ميليون بود

 و يک  ای مطالعه اخير با عراق بيش از يک ميليون نفر تخمين زده شده بود، اما در سال ھای اخير، بر مبنامريکااول 

  .تخمين کمتری حدود نيم ميليون پديد آمده است

 جنگ ھا بسيار دير و تنھا زمانی آشکار شده است که شخصی تصميم بگيرد درباره اش صحبت ۀاغلب اطالعات در بار

ات کميته ھای  بيشتری، پس از پايان گزارشۀ قليلی اطالعات محرمانۀبکند، و يا وقتی که به علت تالش ھای مداوم عد

  . کنگره آشکار شده استۀويژ

ود را برای کم نشان دادن تعداد کشته ھای خود داشته خھر دو کشور پيروز و شکست خورده ممکن است که داليل 

ما تعداد « درگير بوده است، غيرمعمول نيست اظھاراتی بشنويم مانند امريکابه عالوه، در جنگ ھای اخيری که . باشند

زندگی برای برخی . کشته و معلولين رجوع شود» آسيب جانبی«و يا برای يک حسن نيت به » ی شماريمکشته ھا را نم

 که يک ئیشوی مغزی می دھند، تو گو و  که مردم را در مورد ميدان جنگ شستئیھا بی ارزش است، به ويژه آنھا

  . شطرنج استۀصفح

برای .  به معنی آن نيست که بگوئيم ما نبايد تالش بکنيماين که بگوئيم گرفتن شمار دقيق کشته و زخمی ھا مشکل است،

 ميليون يھودی کشته شده در طول جنگ جھانی دوم تالش ضرورت داشت، اما دانش اين رقم اکنون ۶رسيدن به رقم 

  . مبارزه ادامه دارد. گسترش يافته است و به تصميم برای جلوگيری از ھولوکاست ھای آينده دامن زده است

  :ه می توان با آدرس زير تماس گرفتبا نويسند

com.rr.woh@511jlucas  

   

   کشور قربانی٣٧
  افغانستان

يک ميليون و يک ميليون و ( ميليون ١/٨ تا ١ بين مسؤول با فريب اتحاد جماھير شوروی در حمله به افغانستان، امريکا

  )١،٢،٣،۴. (ر در طول جنگ بين اتحاد جماھير شوروی و افغانستان استنفر مرگ و مي) ھشتصد ھزار

شوروی ترسيد .  خود، افغانستان داشت، که يک دولت سکوالر بودۀاتحاد جماھير شوروی روابط دوستانه ای با ھمساي

  .د می تواند به اتحاد جماھير شوروی کشانده شوتغيير تبديل گردد، اين ئیکه اگر آن دولت به بنيادگرا

، در يک مصاحبه با نشريه پاريسی لی نوول ١٩٩٨زبيگيو برژينسکی، مشاور رئيس جمھور کارتر، در سال 

طبق .  شوروی شدۀ تحريک کمک به مجاھدين در افغانستان بود که باعث حملمسؤولآبزورور، اعتراف کرد که او 

  : اوۀگفت

پس از آن که ارتش شوروی در  شروع شد، يعنی، ١٩٨٠ رسمی تاريخ، کمک سيا به مجاھدين در سال ۀبا توجه به نسخ

در واقع، . ً که تا کنون مخفی مانده است، کامال چيز ديگری استیاما واقعيت.  به افغانستان حمله کرد١٩٧٩مبر  دس٢۴
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 بود که رئيس جمھور کارتر اولين دستور برای کمک مخفی به مخالفان رژيم طرفدار ١٩٧٩ سال جوالی ٣اين تاريخ 

 ۀ که به او توضيح دادم که به عقيد و از آن روز، من يادداشتی به رئيس جمھور نوشتم.  در کابل را امضاء کردشوروی

  )۶، ١، ۵(. من اين کمک، شوروی را به مداخله وادار می کند

د،  که گفت به اتحاد جماھير شوروی ويتنام او را داد و باعث فروپاشی اتحاد جماھير شوروی شئیبرژينسکی از آنجا

بر اثر اين طرح روس .  عالی بودۀعمليات مخفی يک عقيد» «چه پشيمانی؟«: او گفت. گذاشتن اين دام را توجيه می کند

  ).٧(»  افغانستان افتادند و شما می خواھيد که من پشيمان باشم؟ۀھا به تل

) ١،٢،٣( .ھير شوروی را بريزد بر روی عمليات خود در افغانستان خرج کرد تا خون اتحاد جمادالر ميليارد ۶ تا ۵سيا 

 را امريکابازار   ٪۶٠ سال جنگ پايان يافت، بيش از يک ميليون نفر کشته شده بودند و ھروئين افغانستان ١٠وقتی که 

  )۴.(تسخير کرده بود

ان نفر در افغانستان بوده است که بسياری از آن کشتارھا ناشی از بمبار * ١٢٠٠٠ مرگ حدود مسؤولً مستقيما امريکا

 پس از آن حمالت به امريکاپرسنل نظامی .  بوده است٢٠٠١مبر  سپت١١امريکا در  ئیدر تالفی حمالت به دارا

  .افغانستان حمله کردند

  

  انگوال

 سازمان ملل يک ١٩٧٧در سال . الی ھا شروع شدگ بومی عليه حاکميت پرتۀ آنگوال يک مبارز  در١٩۶١در سال 

در سال .  از چند کشور معدودی بود که مخالف اين اقدام بودامريکات، اگرچه  را به رسميت شناخئیدولت آنگوال

حتی امروز ھم اين .  کردتأئيد، عمو سام کمک ھای مادی را به يونيا، گروھی که در صدد سرنگونی دولت بود، ١٩٨٨

  .مبارزه، که در آن زمان شامل چندين کشور بود، ادامه دارد

 توجيه ئیپرسنل کوبا) پنحاه ھزار (۵٠٠٠٠ ۀ به عنوان واکنشی بر مداخلامريکامردم  در آنگوال برای امريکا ۀمداخل

 ۀمداخل.  پی يرو گليجيسيس، استاد تاريخ دانشگاه جان ھايپکينز، عکس آن صادق بودۀبا اين حال، طبق گفت. شده بود

 رفتن به پايتخت توسط متحد  مخفی با حمايت مالی سيا از طريق کشور ھمسايه زئير، برایۀ ھا به علت حملئیکوبا

  )۶، ۴،۵( ھزار٧۵٠ھزار تا  ٣٠٠ تعداد کشته ھا از ۀسه تخمين دربار). (١،٢،٣(.فريقای جنوبی بودا، امريکا

  امريکائیکرکس /عمليات کوندور: ی التين نگاه کنيدامريکابه بخش مربوط به : ارجنتاين

  به بخش مربوط به پاکستان نگاه کنيد: شيده بنگل

  

  بوليوی

 از اين ناراحت شده بود، که رھبر سابق، معادن امريکا. گر بوليوی بود رھبر رژيم سرکوب١٩٧٠ ۀھوگو بانزر در دھ

  . بود، معکوس شدءبعدھا آن اقدام که به نفع فقرا. قلع را ملی و زمين ھا را بين دھقانان بومی تقسيم کرده بود

ً در پاناما، و بعدھا در فورت ھود، در تگزاس آموزش ديده بود، فورا امريکا زير نظر امريکائی ۀبانزر، که در مدرس

 با ١٩٧١بانزر در سال .  مشورت و رايزنی کندامريکا ئیاز تبعيد برگشت تا با روبرت لوندين سرگرد نيروی ھوا

 ديکتاتوری  در سال ھای اول او. راه انداخته  يک کودتای موفقيت آميز بامريکا ئی نيروی ھوائیکمک سيستم راديو

  . کمک نظامی دريافت کردامريکاخود دو برابر ده سال گذشته باھم از 

 متھم ساخت، بانزر، با ١٩٧۵چند سال بعد کليسای کاتوليک ارتش را به قتل عام کارگران اعتصابی معادن قلع در سال 

. و راھبه ھای چپ شد شدکمک اطالعاتی که توسط سيا ارائه شد، قادر به پيدا کردن و ھدف قرار دادن کشيش ھا 
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ی امريکاديکتاتوری ديگر ) نه(٩ توسط ١٩٧٧ژی ضد روحانی او، شناخته شده به عنوان طرح بانزر، در سال يسترات

  )١(. نفر در زمان رياست خود شده است۴٠٠ مرگ مسؤولاو متھم به ) ٢. (کار گرفته شده التين ب

  رعمليات کوندو: ی جنوبیامريکاھم چنين نگاه کنيد به 

  عمليات کوندور: ی جنوبی نگاه کنيدامريکابه : برزيل

  

  کامبوج

طور مخفی جريان داشته ه  تحت دولت ھای جانسون و نيکسون به مدت چندين سال بامريکابمباران کامبوج توسط 

رد،  زمينی به کامبوج آشکارا شروع به بمباران کۀاست، اما زمانی که رئيس جمھور نيکسون در آماده سازی برای حمل

  . شدامريکاموجب تظاھرات بزرگ عليه جنگ ويتنام در 

  . اين بمب باران ھا و درد و رنج بشری مربوط به آن کمترين آگاھی وجود داردۀامروز از دامن

اين . وجود آمدن پناھندگان و کوچ جمعيت شده آسيب بسيار زيادی بر روستاھا و شھرھای کامبوج وارد شد، که باعث ب

بارھا . خمرھای سرخ، يک حزب سياسی کوچک به رھبری پل پوت را قادر به کسب قدرت ساختوضعيت بی ثبات، 

در طول سال ھا درباره نقش خمرھای سرخ در مرگ ميليون ھا کامبوجی شنيده ايم، بدون ھيچ تصديقی که اين کشتار 

ات، گرسنگی و آوارگی  ممکن شده بود، که آن کشور را با مرگ، صدمامريکای با بمباران کامبوج توسط ئتوده 

  . مردمش بی ثبات ساخت

 ٢/۵ مرگ مجموع حدود مسؤول نه تنھا مرگ و مير ناشی از بمباران ھاست، بلکه ھم چنين مسؤول امريکابنابراين، 

 به کامبوج ١٩٧٩حتی زمانی که بعدھا ويتنام در سال .  است ميليون نفر ناشی از فعاليت ھای خمرھای سرخ) دو و نيم(

  )١،٢،٣(. ، سيا ھنوز از خمرھای سرخ حمايت می کردحمله کرد

  .ھم چنين به بخش ويتنام نگاه کنيد

  

  چاد

 با کمک مالی و ١٩٨٢ سال جونتخمين زده شده است که در چاد، توسط دولت به رھبری حيسين ھابری، کسی که در 

. نفر شکنجه شده اند) ست ھزاردوي(٢٠٠٠٠٠نفر کشته و تا ) چھل ھزار(۴٠٠٠٠سالح سيا به قدرت رسانده شد، حدود 

  )١،٢. (او به مدت ھشت سال در قدرت باقی ماند

، در حالی که او در سنگال ٢٠٠١در سال .  کشتار ھزاران نفر بودمسؤولديده بان حقوق بشر ادعا کرد که ھابری 

گاه اين اقدامات را مسدود با اين حال، داد. ًزندگی می کرد، برای جناياتی که در چاد مرتکب شده بود تقريبا محاکمه شد

 دنبال کنند، به اين دليل جيمسپس کسانی که در حقوق بشر کار می کردند، تصميم گرفتند تا اين پرونده را در بل. ساخت

 گفت که اگر بلجيم به امريکا، ٢٠٠٣ سال جوندر .  ھابری در آنجا زندگی می کردندۀکه برخی از قربانيان شکنج

 در از دست دادن موقعيت خود به عنوان ميزبان مقر فرماندھی ناتو خطر  م قانونی اتفاق بيفتد،اجازه بدھد که چنين اقدا

 برای جنايات مرتکب شده در جيمبنابراين، نتيجه آن شد که قانونی را که به قربانيان اجازه می داد تا در بل. می کند

 ۀ قانون جديد وضع شد که ماده ويژه ای برای ادامبا اين حال، دو ماه بعد يک.  شکايت باز کنند، لغو شدۀخارج پروند

  .پرونده عليه ھابری ساخت

  

  يلیچ
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، سالوادور آلنده، يک کانديد ١٩٧٠ در سال . مداخله کرد١٩۶۴ و ١٩۵٨يلی در سال ھای چسيا در انتخابات 

ی نظامی راه سيا می خواست جھت جلوگيری از مراسم تحليف يک کودتا.  جمھوری انتخاب شدياستسوسياليست به ر

سيا سپس، به ھمراه برخی از افراد نظامی .  مخالف اين اقدام شدرنه اشنايدريلی، ژنرال چبيندازد، اما رئيس ستاد ارتش 

ولی رئيس . اين طرح شکست خورد و آلنده زمام قدرت را در دست گرفت.  طرح ريزی کرداشنايدريلی برای ترور چ

بگذار اقتصاد جيغ «: او گفت. زمينه را برای يک کودتا فراھم سازد ا سيا جمھور نيکسون منصرف نشد و دستور داد ت

  .»بکشد

شرکت توليد جھانی (آی تی تی . تش سوزی، بمب گذاری، خرابکاری و ترور بودآچيزی که دنبال شد جنگ چريکی، 

شرکت بين المللی  /، برای توليد قطعات ويژه برای ھوافضا، حمل و نقل، انرژی و بازارھای صنعتامريکامستقر در 

حمايت يلی از تظاھرات و اعتصابات چ با منابع مالی امريکائی و ديگر شرکت ھای ) م– ويکی پيديا –ن و تلگرافولفيت

ھنری کسينجر، وزير در آن زمان . ، آلنده يا با خودکشی و يا با ترور در گذشت١٩٧٣مبر  سپت١١ًنھايتا، در . کردند

من نمی دانم چرا ما نياز داريم بايستيم و ببينيم که يک کشوری به دليل بی « :لی گفتيچ در باره امريکا ۀامور خارج

 سال ترور تحت جانشين آلنده، ژنرال آگستو پينوشه، تخمين ١٧در طول ) ١(» .يتی مردم خودش کمونيست شودمسؤول

  )٢،٣،۴،۵. (گشتند» ناپديد«يلی کشته شدند و بسياری ديگر شکنجه و يا چ نفر از مردم ٣٠٠٠زده شده است که حدود 

  عمليات کوندور: ی جنوبیامريکاھم چنين نگاه کنيد به 

  

  چين

  کوريا: برای اطالعات بيشتر، نگاه کنيد به.  کشته شدندکورياچينی در جنگ ) نھصد ھزار(٩٠٠٠٠٠حدود 

  

  کلمبيا

 تا سال ھای اخير ١٩۶٠ی  از دولت تروريستی کلمبيا، تخمين زده شده است که از سال ھاامريکابه علت حمايت 

  )١. (نفر کشته شده اند) شصت و ھفت ھزار (۶٧٠٠٠

نفر به داليل سياسی ) بيست ھزار (٢٠٠٠٠، بيش از ١٩٨۶ سازمان عفو بين الملل، ازسال ١٩٩۴بنابر گزارش سال  

تجھيزات « ا کرد که عفو بين الملل ادع. به طور عمده توسط ارتش و متحدان شبه نظامی آن ھا در کلمبيا کشته شده اند

ً، که ظاھرا برای استفاده عليه قاچاقچيان مواد مخدر تحويل داده شده است، توسط امريکانظامی عرضه شده توسط 

 يک تخمين ٢٠٠٢در سال ) ٢. (مورد استفاده قرار گرفته است» ضد شورش«ارتش کلمبيا برای ارتکاب جنايت به نام 

  )٣. ( کشته می شوندامريکا مالی ۀگ داخلی کلمبيا با بودج نفر در جن٣۵٠٠ديگر زده شد که ھرسال 

را صادر کرد، که آشکار ساخت مأموران » جوخه ھای ترور در کلمبيا« ديده بان حقوق بشر گزارش ١٩٩۶در سال 

.  به کلمبيا رفتند تا به ارتش در آموزش مأموران مخفی در فعاليت ھای ضد خرابکارانه کمک کنند١٩٩١سيا در سال 

)۴،۵(  

 ھای  دولت کلمبيا به استفاده از اکثر کمک.  تحت طرح کلمبيا کمک ارائه داده استامريکادر سال ھای اخير دولت 

  .مالی برای تخريب کشاورزی و حمايت از گروه ھای شبه نظامی متھم شده است

  

  کوبا
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 نفر از نيروھای مھاجم ١١۴ روز پايان يافت، ٣، که پس از ١٩۶١ اپريل ١٨در حمله به خليج خوک ھای کوبا در 

) ١. ( که منتظر بود، پيوستندامريکائی نفر به اسارت درآمدند و تعداد کمی فرار کرده و به کشتی ١١٨٩کشته شدند، 

 به جرم خيانت به سی سال زندان محکوم  تبعيديان اسير شده به سرعت محاکمه شدند، تعداد کمی اعدام شدند و بقيه

  . غذا و دارو آزاد گرديدنددالر ميليون ۵٣ ماه در ازای ٢٠ اين تبعيديان پس از. شدند

برخی ديگر تخمين .  نفر بوده است۴٠٠٠ تا ٢٠٠٠ کشته شده بين ئیبرخی ھا تخمين می زنند که تعداد نيروھای کوبا

رسد که نظر می ه ب.  در يک بزرگراه باز توسط بمب ناپالم کشته شده بودندئی نفر از نيروھای کوبا١٨٠٠می زنند که 

 بی رحمانه تعداد امريکائی بوده است، زمانی که نيروھای ١٩٩١اين کشتار سلف بزرگراه مرگ در عراق در سال 

  )٢. (زيادی عراقی را در يک بزرگراه نابود کردند

  ادامه دارد

 

  :يادداشت -* 
  :بايد بيفزائيمجھت ترجمۀ اين تحقيق افشاگرانه، " نويدی"ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار عزيز ما آقای 

جدا از استناد به اين تحقيق، تا جائی که از مطالعۀ تاريخ در مقطع مورد نظر نويسندۀ اين مطلب در سطح جھان بر می 
اختصار يافته است، دارای " امپرياليزم امريکا"آيد، عملکرد ھای نظامی اياالت متحدۀ امريکا که در فرھنگ سياسی به 

  :ويژگی ھای ذيل بوده است
 .تمام مداخالت نظامی بدون استثناء در خارج از مرز ھای آن کشور صورت گرفته است -١

  . ھيچ يک از مداخالت نظامی جھت حفظ امنيت و تماميت ارضی امپرياليزم امريکا نبوده است-٢
بتی شده  که باعث ايجاد جنگھا به صورت مستقيم و يا نيا-بخوانيد تجاوزات - به ھمين اساس تمام مداخالت نظامی -٣

  .النه بوده اندداست، ھمه و باز ھم بدون استثناء تجاوزکارانه و در نتيجه غير عا
 و کارتل ھای امپرياليستی بوده  در تمام اين تجاوزات، ھدف و نصب العين امپرياليزم امريکا، حفظ منافع شرکت ھا-۴

  .است
ور ھا، از قماش کرزی ھا، اشرف غنی ھا،  تمام تجاوزات با تکيه بر مشتی از عناصر ميھن فروش بومی آن کش-۵

  .عبدهللا عبدهللا ھا و ساير خاينان به ملت آن کشور ھا صورت پذيرفته است
در سازش مطلق با طبقۀ حاکمۀ جنايتکار کشور مورد تھاجم از  در تمام اين تجاوزات در نھايت امپرياليزم امريکا - ۶

 استثنای -آنھا را در ازای خدمت به امپرياليزم امريکا مساعد ساخته استکنار آمده، زمينۀ استمرار حاکميت جنايتکارانۀ 
  .صدام حسين و يکی دو مورد در امريکا التين، نافی خط کلی آن ستراتيژی نيست

  . در تمام تجاوزات، عمده ترين قربانی تجاوز، توده ھای پای برھنۀ کشور مورد تجاوز بوده است-٧
ياليزم امريکا از حمايت کامل امپرياليزم به مثابۀ يک سيستم بھره برده، اکثريت قريب به  در انجام اين تجاوزات، امپر-٨

 شکلی از اشکال در مشتعل نگھداشتن کوره ھای آدم سوزی امپرياليزم امريکا سھيم همپرياليستی باتفاق کشور ھای ا
  .بوده اند

جاوز، ضمن نابود ساختن نيروھای مولدۀ آن  ھای مورد تورشبار امپرياليزم امريکا در تمام ک تجاوزات خون- ٩
، با به جای گذاشتن تلی از خون و خاکستر در قفايش، به ده ھا و حتا صد ھا سال، کشور مورد تجاوز را از ھاکشور

  .بستر رشد سالم و موزون باز داشته است
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و با در نظرداشت آن که .  می تواند پوشش دھد را٢٠٠١ تلفات جانی در افغانستان، فقط ھمان سال ١٢٠٠٠ رقم -١٠
 سال بعدی نيز بدون وقفه فعال بوده و بدون انقطاع از خلق ما قربانی گرفته است، ١۴ماشين کشتار امريکا در طی اين 

ًبا آن که دسترسی به احصائيه ھای دقيق ميزان تلفات انسانی، مطلقا وجود ندارد، مگر به صورت تخمينی با احتساب حد 

 ھزار افغان از آغاز حمالت جنايتکارانۀ امپرياليزم امريکا بر افغانستان تا ١۴٠ قربانی، بيش از  ھزار١٠اقل ساالنه 
  .اينک، در کوره ھای آدمسوزی سيستم امپرياليستی نابود شده اند

 در تمام کشور ھای مورد تجاوز، عقب مانده ترين اقشار و طبقات جامعه در کشور مورد تجاوز، متحد امپرياليزم -١١
ريکا بوده اند، چنانچه در افغانستان، اين اقشار و طبقات نمايندگان سياسی شان را در وجود نيروھای اخوانی و دالالن ام

  . در کنار امپرياليزم امريکا دارند- در کل کمپرادوريزم- آمده از غرب
ا، به ھيچ يک از مقرره  ارتش امريکا و نيروھای امنيتی و ابسته به آن  در ھيچ يک از تجاوزات بر ساير کشورھ-١٢

کمترين توجھی ننموده، در تمام تجاوزات و بازھم بدون استثناء مرتکب " صلح"و " جنگ"ھای جھانی در مورد 
  .جنايات جنگی و نقض حقوق بشر شده اند

  .... و- ١٣
 AA-AAپورتال ادارۀ


