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 Political  سياسی

  
  جيمز ای لوکاس،

  نويدی آمادور: برگردان
 ٢٠١۶ جوالی ٠٢

  

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

٢  

  )زئير سابق(و جمھوری دمکراتيک کنگ

جمعيت .  تحريک شده بود١٨٧٩ در سال بلجيمآغاز خشونت گسترده در اين کشور توسط استعمارگر آن، شاه ليوپولد 

نام می » نسل کشی ليوپولد«آن به عنوان   ميليون نفر کاھش يافت که برخی ھا از١٠ ساله تا ٢٠ ۀکنگو طی يک دور

تل ھای بی شماری است که در آن کشور در سال ھای اخير صورت  مرگ حدود يک سوم قمسؤول امريکا) ١. (برند

  )٢. (گرفته است

او با دخالت سيا .  اولين نخست وزير آن بودبامپاتريس لومو کنگو به يک کشور مستقل تبديل شد که ١٩۶٠در سال 

د، سيا برای قتل او برنامه اما با اين وجو) ٣.( قتل او بودمسؤول جيمترور شد، اگر چه برخی ھا می گويند که در واقع بل

 سيا يکی از دانشمندان خود، دکتر سيدنی گوتليب را به کنگو می فرستد، که  قبل از ترور او) ۴. (ريزی کرده بود

 می توانست  اين ويروس. درنظر گرفته شده را برای استفاده در ترور لومومبا حمل کند» مواد بيولوژيکی مرگباری«

  .فريقا باشد و با يک کيف ديپلوماتيک حمل شدا بومی کنگوی ۀکشنده برای منطققادر به توليد يک بيماری 

 و امريکادر اکثر زمان سال ھای اخير جنگ داخلی در جمھوری دمکراتيک کنگو وجود داشته است، که اغلب توسط 

  )۵. (ديگر کشورھا، از جمله کشورھای ھمسايه دامن زده شده است

 و بريتانيای امريکا از تالش برای استخدام صدھا مزدور در  رش داد که سيا مخفيانه، نيوزدی گزا١٩٧٧ سال اپريلدر 

 تجھيزات نظامی به دالر ميليون ١۵ در ھمين سال امريکا. کبير جھت خدمت در کنار ارتش زئير حمايت می کند

  )۶. (ارند رئيس جمھور زئير برای دفع حمله گروه ھای رقيب ارائه داد که در آنگوال عمليات دموبوتو

ن توسط وزارت امور آ برای کمک به موبوتو فرستاد که سه ماه قبل تر دالر چندين ميليون امريکا، ١٩٧٩در ماه مه 

 اسلحه به دالر ميليون ٣٠٠ در طول جنگ سرد بيش از امريکا) ٧. ( به نقض حقوق بشر محکوم شده بودامريکاخارجه 

 ۀ به کميت٢٠٠١در سال ) ٢. (برای آموزش نظامی به او ارائه گرديد دالر ميليون ١٠٠  )٩ ، ٨(زئير سرازير کرد 

، از جمله يکی که با رئيس جمھور سابق جرج بوش پدر مرتبط امريکائی گزارش شد که شرکت ھای امريکا ۀکنگر
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 ١٢۵يش از  که ب يک نبرد بين المللی برای منابع آن کشور وجود دارد. بوده، کنگو را برای منافع پولی آماده کرده است

سنگ معدن فلز دار و / ترکيبی ازنيوبايت مواد معدنی سياه(يکی از اين مواد کولتان . شرکت و فرد دخالت دارند

  )٢(. کار برده می شوده ن ھای ھمراه بولفياست، که در ساخت ت)  م–عنصر فلزی /تانتااليت

  

  جمھوری دومينيکن

 مانند اصالحات ارضی و ئیاو حامی برنامه ھا. يکن شد، خووان باش رئيس جمھور جمھوری دومين١٩۶٢در سال 

 ماه در رياست، او با کودتای سيا ٧ نبود، و تنھا پس از امريکا آينده با ۀاين خبر خوبی برای رابط. کارھای عمومی بود

 وقتی که گروھی سعی کرد تا او را دوباره به رياست جمھوری برگزيند، رئيس جمھور ١٩۶۵در سال . سرنگون شد

آقای رئيس جمھور، او به ھيچ «:معاون وزير امور خارجه آقای مان پاسخ داد. » خوب نيستباشاين « :جانسون گفت

 در آن جا نگيريم، يک باش ديگر می گيريم، و يک منجالب می  اگر ما يک دولت مناسب و محجوب. وجه خوب نيست

 تفنگدار به جمھوری دومينيکن وارد شدند و  پرسنل نظامی و٢٢٠٠٠ شروع شد و امريکا ۀدو روز بعد حمل» .شود

 برای چنين جنايتی، حفاظت از خارجی   پوششۀبھان.  نفر از مردم دومينيکن در مدت جنگ کشته شدند٣٠٠٠حدود 

  )١،٢،٣،۴. (ھای آن جا اعالم شد

  

  تيمور شرقی

راه اندازی شد که رئيس جمھور اين تھاجم روز بعد از آن .  به تيمور شرقی حمله کردا، اندونزي١٩٧۵مبر سال در دس

آنھا به رئيس جمھور  که ئی را ترک کرده بودند، جاا خارجه ھنری کسينجر اندونزي  جرالد فورد و وزير امورامريکا

، نبايد از آن سالح ھا برای امريکا دادند، در حالی که تحت قانون امريکائی از سالح ھای   استفادهۀسوھارتو اجاز

کارھا به ھمان « می خواست که امريکا در سازمان ملل گفت که امريکادانيل موينيھان، سفير . تجاوز استفاده شود

 ھزار نفری ٧٠٠نفر از جمعيت ) دويست ھزار (٢٠٠٠٠٠ حدود  نتيجه آن شد که) ١،٢(» .صورتی پيش برود که رفت

  )١،٢(. تيمور شرقی کشته شدند

نفر از تظاھر کنندگان تيمور شرقی، اکثر آنھا ) ت و ھفتاددويس (٢٧٠، ١٩٩١مبر سال  نو١٢عد، در شانزده سال ب

پرسنل شوک کوپاسوس  می کردند، که توسط ئی، راھپيما) م–مرکز تيمور شرقی (کودک، در مراسم يادبود در ديلی 

 ائیامريک ۀتحت رياست فرمانده ھای آموزش ديد)  م– برای انجام عمليات ويژه ا ارتش اندونزيۀنيروھای ويژ (ااندونزي

 ديده شد که اجساد را به دريا ئیکاميون ھا. و کيکی سياھناکری، کشته شدند) نرال سوھارتوجداماد (پارابو سابياناتو

  )۵. (انداخته اند

   

  السالوادور

 برای حمايت از دولت و تالش برای امريکا کمک دالر ميليارد ۶ با ١٩٩٢ تا ١٩٨١جنگ داخلی در السالوادور از سال 

  )١. ( مالی شدتأمين ميليون جمعيت آن کشور بود، ٨ برای حدود  که خواھان عدالت اجتماعیشکست جنبشی 

مشاوران طبق مصاحبه ای که با يک فراری از ارتش السالوادور در نيويورک تايمز منتشر شده است، در آن زمان 

بق گارد ملی السالوادور شھادت اين عضو سا.  روش ھای شکنجه را بر زندانيان نوجوان انجام می دادندامريکانظامی 

.  دوازده نفری بود که افرادی را که گفته می شد چريک ھستند پيدا می کرد و شنکجه می دادۀداد که او عضوی از جوخ

  )٢. ( در پاناما بودامريکائیبخشی از آموزشی که در شکنجه دريافت نمود در مکانی 
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ده نفر از دوازده سرباز دولت السالوادور . تی قتل عام شدند در روستای ال موزوئی روستا٩٠٠ حدود ١٩٨١در سال 

 ھا اداره می امريکائی فارغ التحصيل مدرسه ای ھستند که توسط  که به عنوان شرکت کننده در اين اقدام ذکر شده اند،

  )١. ( مردم کشته شده در طول جنگ داخلی ھستند٧۵٠٠٠آنھا تنھا بخشی از حدود ) ٢. (شود

 نقض حقوق بشر صورت گرفته در طول ٩۶٪، بيش از ١٩٩٣سون حقيقت ياب سازمان ملل در سال طبق گزارش کمي

  )٣(. جنگ توسط ارتش السالوادور يا جوخه ھای مرگ شبه نظاميان مرتبط با ارتش السالوادور انجام گرفته است

نيويورک تايمز و . ساخت را به بسياری از قتل ھای بدنام مرتبط امريکائی ۀ فارغ التحصيالن مدرس،آن کميسون

ت نظارت کاخ سفيد گزارشی صادر کرد که از أ، ھي١٩٩۶در سال . واشنگتن پست با مقاالت سوزان دنبال شدند

 امريکا ديده بان ۀروی بورژوازی، رئيس دانشکد.  عنوان شده توسط روامريکائی ۀبسياری اتھامات عليه آن مدرس

 قبلی را منتشر کرد که نشان می داد فارغ التحصيالن برای ۀقه بندی شددر ھمان سال پنتاگون گزارش طب. حمايت کرد

ل آموزش داده و، به دروغ زندانی کردن و ديگر روش ھای کنترئیزيکی برای بازجو فۀکشتن، اجحاف، و سوء استفاد

  )۴. (شده بودند

  

  گرانادا

ات کردن گرانادا کرد، بخشی به اين رئيس جمھور شد، سيا شروع به بی ثب١٩٧٩ در سال موريس بيشاپپس از آن که 

 ٢۵ به گرانادا در امريکا ۀکمپين عليه او منجر به سرنگونی او و حمل.  کوبا بپيوندد دليل که او حاضر نشد به انزوای

او متھم شد که فرودگاھی در گرانادا ساخته می شد که ) ١،٢( . نفر کشته شدند٢٧٧ گشت، که حدود ١٩٨٣بر سال واکت

 مورد استفاده قرار بگيرد و ھم چنين به دروغ ادعا شد که جان دانشجويان پزشکی امريکارای حمله به می توانست ب

  . در آن جزيره در خطر بودامريکائی

  

  گواتماال

 ۀکار گرفته نشده او برخی از زمين ھای ب.  به رياست جمھوری گواتماال برگزيده شدجاکوب آربنز ١٩۵١در سال 

آن شرکت سپس شروع ) ١،٢. ( را برای خود برداشت و به شرکت خسارت داد  فروت کمپانیيونايتد/ متحدۀشرکت ميو

 ۀ مزدور استخدام کرد که در عرض٣٠٠به کمپينی کرد که آربنز را به عنوان ابزار توطئه بين المللی جا بزند و حدود 

ز رياست برکنار کرد و او به  يک کودتا به رھبری سيا او را ا١٩۵۴در سال ) ٣. (نفت و قطارھا خرابکاری کنند

  . سال بعد رژيم ھای گوناگون ھزاران نفر از مردم را کشته اند۴٠در طول . خارج کشور رفت

 واشنگتن پست گزارش کرد که يک کميسيون روشن تاريخی نتيجه گيری کرد که بيش از ١٩٩٩در سال 

نقض حقوق بشری ) چھل و دو ھزار (۴٢٠٠٠نفر در طول جنگ داخلی کشته شده اند و ) دويست ھزار(٢٠٠٠٠٠

 از آنھا توسط ارتش صورت ٩٢٪از آن ھا مرگ در پی داشته است، ) بيست و نه ھزار  (٢٩٠٠٠صورت گرفته، که 

 جنبش چريکی   و سيا به دولت گواتماال فشار آورده اند کهامريکاکميسيون در ادامه گزارش داد که دولت . گرفته است

  )۴،۵ (.مکن سرکوب کندرا به بيرحمانه ترين وضع م

 – امريکا کمک مالی و حمايت شده توسط – دولت نظامی گواتماال ١٩٨٣ و ١٩٨١ بين سال ھای بنابر گزارش کميسون

  )۴. (حدود چھار صد روستای مايان را در يک کمپين نسل کشی نابود کرد
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 بود، که شرح می داد امريکا ۀرج يک مقام وزارت امور خا١٩۶۶يکی از مدارک ارائه شده به کميسون يادداشت سال 

اين مرکز .  آنھا ساخته شدامريکائیبرای استفاده مأموران امنيتی گواتماال و ارتباطات » خانه امن«که چه گونه يک 

  )٢. (گواتماال عليه شورشيان چپ و متحدان مظنون بود» جنگ کثيف«فرماندھی برای 

  

  ھائيتی

در آن زمان نيروھای .  و سپس توسط پسر او اداره شدپا داک دووالی يرپا توسط ١٩٨۶ تا سال ١٩۵٧ھائيتی از سال 

در آن زمان ميليون ) ١.(نفر از مردم را کشتند) سی تا صد ھزار (١٠٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠خصوصی تروريستی آنھا بين 

ب کمک اگرچه اغل) ٢(ً سيا به ھائيتی سرازير شد، که عمدتا برای سرکوب جنبش ھای مردمی بود،ۀ ياراندالرھا 

  . ويليام بلوم، مخفيانه از طريق اسرائيل ھدايت می شدۀ به آن کشور، طبق گفتامريکانظامی 

 بودند، و مسؤول برای حتی شمار بيشتری از کشتارھا دووالی يربنا به گزارشات، دولت ھا پس از دوران حکمرانی 

جيان  بعد ھا يک کشيش سياه پوست کاتوليک، کاامري.  بر ھائيتی، به ويژه از طريق سيا، ادامه داشته استامريکانفوذ 

 انتخاب ١٩٩٠ اوليه   در سال ھای  رأی۶٧٪ را از رياست جمھوری برکنار کرد، حتی اگر چه او با برتراند آريستسد

يل که برنامه ھای  ثروتمند سفيد پوست در ھائيتی در کشوری که اغلب سياه پوست ھستند، به اين دلۀطبق. شده بود

بعدھا به رياست برگشت، ) ٣. ( و پايان دادن به فساد بود، مخالف او بودء او برای کمک به فقراۀاجتماعی طراحی شد

  .فريقای جنوبی زندگی می کندا مجبور شد تا رياست را ترک کند و اکنون در امريکاوسيله ه او ب. اما زياد طول نکشيد

  

  ھندوراس

، شکنجه و کشتن صدھا نفر از شھروندان خود ئی حمايت نمود، که در آدم ربا٣١۶ا از گردان  سي١٩٨٠در سال ھای 

 در آموزش امريکائی سيا که با عوامل ارجنتاينیتجھيزات شکنجه و کتابچه ھای راھنما توسط پرسنل . شرکت داشت

اين مثال ديگری از ) ١،٢. (ادند نفر جان خود را از دست د۴٠٠ًتقريبا . ھندوراسی ھا کار می کردند، ارائه گرديد

  )٣. ( حمايت مالی شده استامريکاشکنجه در جھان است که توسط 

زندانيان اغلب .  استفاده کرد١٩٨٠ در سال ھای ئی از دستگاه ھای شوک دھنده و خفه کننده در بازجو٣١۶گردان 

خاک سپرده می ه ند و در گورھای بی نام ببرھنه نگاه داشته می شدند و، ھنگامی که ديگر فايده ای نداشت، کشته می شد

 ازجنايات بی شمار خبر داشت، از جمله امريکااسناد غيرمحرمانه و ديگر منابع نشان می دھد که سيا و سفارت . شدند

  )۴.( ادامه داد و با رھبران آن ھمکاری کرد٣١۶قتل و شکنجه، اما با اين وجود در حمايت از گردان 

ضد انقالب بود که سعی می کردند تا دولت سوسياليست /اسکان موقت برای کنتراھا١٩٨٠ای ھندوراس در اوايل سال ھ

نگروپونته، که معاون وزير امور خارجه بود، سفير ما بود، وقتی .جان دی. ساندنيست در نيکاراگوئه را سرنگون سازند

 آگاھینگروپونته ھرگونه . افزايش يافت در سال دالر ميليون ٧٧/۴ به دالر ميليون ۴که کمک نظامی ما به ھندوراس از 

بيننز، در . با اين حال، سلف او در آن موقعيت، جک آر. از اين جنايات را در طول زمان تصدی خود انکار می کند

  )۵(.  رسمی استۀً گزارش داده بود که او عميقا نگران افزايش شواھد ترورھای ضمانت شد١٩٨١سال 

  

  ھنگری

 امريکائیدر مدت قيام راديوی .  شوروی، عليه شوروی شورش کردۀشور ماھوار، يک کھنگری ١٩۵۶در سال 

خود می گرفت، شورشيان را ه ن تھاجمی بحامه پخش می کرد، برخی اوقات يک ل برنھنگریبرای  اروپای آزاد که 
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 شوروی ھا  تاکتيکی می داد که چه گونه باۀ و حتی مشاور تشويق می کرد تا باور کنند که حمايت غرب حتمی است

 انداخت، نقش بر ھنگریدی يژ تيره تری بر تراۀآنھا را اميدوار کردند و سپس پخش اين برنامه ھا که حتی ساي. بجنگند

  )٢. ( نفر بود و انقالب سرکوب شد٣٠٠٠ھا و شوروی ھا حدود ھنگری تلفات ) ١. (آب شد

  

  ااندونزي

 به عنوان رھبر جانشين سوھارتونرال ج را با ارنوسوکنرال ج يک کودتای نظامی، ا، در اندونزي١٩۶۵در سال 

، ا در اندونزيامريکاروبرت مارتينز، يک مقام سابق در سفارت .  آن دولت نقش داشتتغيير در امريکا. جايگزين ساخت

 نام به جوخه ھای مرگ ارتش ۵٠٠٠ و افسران سيا تا امريکا ديپلمات ھای ١٩۶۵شرح داد که چه گونه در سال 

مارتينز اعتراف کرد که . ارائه دادند و ھنگامی که کشته و يا دستگير می شدند، نام آنھا را عالمت می زدند ااندونزي

زمانی وجود دارد که بايد ضربه محکمی . ًمن احتماال دستم به خون بسياری آلوده شده است، اما به ھيچ وجه بد نيست«

 ميليون نفر ٣تا ) پانصد ھزار (۵٠٠٠٠٠مار کشته ھا بين تخمين زده می شود که ش) ١،٢،٣(» .در لحظه مناسب بزنيد

  )۴،۵،۶(. است

 در کمک اقتصادی ارائه داده دالر ميليون ۴٠٠ًتقريبا ) اپايتحت اندونزي( به جاکارتا امريکا ١٩٩٧ تا سال ١٩٩٣از سال 

 آموزش ائی اندونزيۀی نخب به نيروھاامريکائیکاله سبزھای .  به آن کشور سالح فرخته استدالراست و ده ھا ميليون 

  )٣. ( بسياری از جنايات در تيمور شرقی ھستندمسؤولارائه می دھند که 

  

  ايران 

  )١. ( نفر از دست داد٢۶٢٠٠٠ حدود  ،١٩٨٨ تا سال ١٩٨٠ايران در جنگ عليه عراق از سال 

  .برای اطالع بيشتر به اطالعات درباره جنگ به عراق مراجعه کنيد

، وينسنز، در درون آب ھای ايران مشغول عمليات و امريکا ئی، کشتی جنگی نيروی دريا١٩٨٨ سال جوالی ٣در 

در طول جنگ عليه قايق ھای توپدار ايران، به .  کمک نظامی به عراق در طول جنگ بين ايران و عراق بودۀارائ

 مسافر و ٢٩٠تمام . د شکيک کرراکت مسير معمولی پرواز غيرنظامی بود، دو  ھواپيمای مسافربری ايرباس که در

  )٢،٣(.  غيرنظامی ھواپيما کشته شدندۀخدم

  

  عراق

 طول کشيد و در طول آن زمان بنابر گزارش واشنگتن پست، ١٩٨٨ تا سال ١٩٨٠ جنگ ايران و عراق از سال .الف

  )١،٢ (.عراقی کشته شدند) صد و پنج ھزار(١٠۵٠٠٠حدود 

 ارائه داد و در راه ھای   وامدالر به عراقی ھا ميلياردھا امريکالی،  ھاوارد تيچر، مقام سابق شورای امنيت مۀبه گفت

اين .  داردات نظامی، از جمله سالح بيولوژيکديگری به عراق کمک کرد، مانند اين که مطمئن شود که عراق تجھيز

) ١. (شد جنگ است و به بصره نزديک می ۀافزايش کمک در حالی صورت گرفت که به نظر می رسيد که ايران برند

  . موافق تضعيف ھر دو کشور بر اثر جنگ بود، و نمی خواست که نه ايران و نه عراق برنده شودامريکا

  . افزايش يافت٢٠٠٣ تا سال ١٩٩٠ با عراق و تحريمات عليه عراق از سال امريکا جنگ .ب

ز کويت شد، و چھار  خواستار خروج نيروھای عراق اامريکا به کويت حمله کرد، و ١٩٩٠ت سال گس ا٢عراق در 

  . گذاردءروز بعد سازمان ملل تحريمات بين المللی را بر عراق به اجرا
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 کشورش با ۀ درمناقشامريکا، به صدام حسين گفته بود که آوريل گالسپی در عراق، امريکا که سفير ئیعراق از آنجا

بنابراين چراغ سبز داده . کويت نيست او به ۀ مخالف حملامريکاکويت ھيچ موضعی ندارد، دليلی برای باور داشت که 

    .شده بود، اما به نظر می رسيد که بيشتر يک تله بوده است

دختر  در حمايت برای حمله عليه عراق، امريکاژی روابط عمومی جھت نيرو دادن به مردم يبه عنوان بخشی از سترات

 به دروغ شھادت داد که سربازان امريکا ۀ کنگر در برابرامريکا در ) م–شھادت نيره الطباح، ويکی پيديا (سفير کويت 

  )١. (می کشيدند) انکوبيتور ھا(عراقی دو شاخه ھای بيمارستان کويت را در محل پرورش اطفال زودرس 

testimony(_Nayirah/wiki/org.wikipedia.en://https(  

  . کمک کردامريکاھارات به شور و ھيجان جنگ در اين اظ

، رئيس ١٩٩١ سال بروری ف٢٣در .  طول کشيد  روز۴٢ شروع شد و ١٩٩١ سال جنوری ١٧ در امريکا ئی ھواۀحمل

 پرسنل نظامی  حمله با کشتار بسيار زياد.  را صادر کردامريکا زمينی ۀدستور حمل) پدر(بوش . اچجورج جمھور 

 نفر ١۵٠ عراقی، تنھا ۀکشت) دويست ھزار(٢٠٠٠٠٠در مقايسه با حدود . داشت، صورت گرفتعراقی که ضرورتی ن

 تن ۴٠٠برخی از عراقی ھا بی رحمانه در بزرگراه مرگ کشته شدند و حدود .  کشته شدندامريکائیاز پرسنل نظامی 

  )٢،٣. ( در اين کشور برجای گذارده شدامريکااز اورانيوم رقيق شده توسط 

ات آب درمانی عراق و تأسيس که بر اثر خرابی ئیديگر به علت معلول شدن، و کشتار غيرنظاميان بود، آنھامرگ ھای 

  .ديگر جنبه ھای تخريب زيرساخت و توسط تحريمات عراق کشته شدند

 و کشاورزی سازمان ملل گزارش داد که تحريمات سازمان ملل عليه عراق از سال ئی، سازمان مواد غذا١٩٩۵در سال 

  )۵. (کودک بوده است) پانصد و شصت ھزار (۵۶٠٠٠٠ مرگ بيش از مسؤول  ١٩٩٠

 در سازمان ملل ذکر امريکا، به مادلين آلبرايت، سفير ١٩٩۶ دقيقه در سال ۶٠ليسلی استاھل در برنامه تلويزيونی 

 کودکانی که در بمباران منطورم اين است، که بيشتر از شمار. ما شنيده ايم که نيم ميليون کودک عراقی مرده اند«:کرد

» ارزش داشت؟)  م–کشتن نيم ميليون کودک عراقی ( اين ھزينه   شما می دانيد، آيا–و .  مرده اندجاپانھيروشيمای 

 ما فکر می کنيم که ارزش –فکر می کنم که اين انتخاب خيلی سختی است، اما اين ھزينه «:خانم آلبرايت پاسخ داد

  )۴(» .داشت

.  می ميرندامريکا کودک عراقی به علت تحريمات و جنگ با ۵٠٠٠يسف گزارش داد که ھر ماه ، پون١٩٩٩در سال 

)۶(  

ريچارد گارفيلد بعدھا تخمين زد که به احتمال زياد شمار بيش از حد مرگ و مير در ميان کودکان زير پنج سال از سال 

گارفيلد . نفر بوده است) ت و ھفت ھزاردويست و بيس(٢٢٧٠٠٠ –، دو برابر دھه ھای قبل ١٩٩٨ چ تا ماه مار١٩٩٠

 ۀبرمبنای بخش نتيج(نفر بوده است ) سيصد و پنجاه ھزار (٣۵٠٠٠٠، شمار مرگ و مير ٢٠٠٠تخمين زد که تا سال 

  )٧). (مطالعه ديگر

روز آمار و ارقام او برای سه سال باقی مانده تحريمات به .  برای اين مطالعات وجود داردئیبا اين حال، محدوديت ھا

کودکان نونھال باالی پنج سال و افراد مسن مورد : ھم چنين، دو گروه ديگر سنی تا اندازه ای آسيب پذير. نشده بود

  .مطالعه قرار نگرفته بودند

 از آن آگاه بود و بخشی امريکاتمام اين گزارش ھا شاخص ھای قابل توجھی از شمار مرگ و مير گسترده ای بودند که 

ت وارد آوردن فشار درد و وحشت کافی ميان عراقی ھا بود تا باعث شود که آنھا عليه دولت خود ژی او جھياز سترات

  .شورش کنند
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   شروع شد و خاتمه نيافته است٢٠٠٣ و عراق در سال امريکا جنگ :پ

مبر  سپت١١ جسور کرد، حمالت ١٩٩١سال  را در حمله به عراق در امريکادرست در حالی که پايان جنگ سرد 

در حالی که در ديگر جنگ ھا بعد ھا .  عليه عراق بنا نھادامريکا زمينه را برای راه اندازی جنگ کنونی ،٢٠٠١

 که برای وارد کردن ما در ئی می شديم که برای فريب ما استفاده شده اند، ولی برخی از اين فريب ھائیمتوجه دروغ ھا

ھيچ سالح کشتار . زبان آورده شدند، شناخته شدنده نی که بًاين جنک به کار گرفته شد، تقريبا در اسرع وقت درست زما

جمعی وجود نداشت، ما تالش نمی کرديم که دمکراسی را ترويج دھيم، ما سعی نمی کرديم که مردم عراق را از يک 

  .ديکتاتور نجات دھيم

نفر ) ه و چھار ھزارششصد و پنجا (۶۵۴٠٠٠تعداد کل کشته ھای عراقی که ناشی از جنگ کنونی ما عليه عراق است، 

  )١،٢ (.نفر از آن مرتبط به اعمال خشونت است) ششصد ھزار(۶٠٠٠٠٠ تحقيقات جان ھاپکين، ۀاست، که طبق گفت

  . يت آن کشتارھا را بپذيرندمسؤول می باشد، رھبران ما بايد امريکا ۀ که اين مرگ و ميرھا ناشی از حملئیاز آن جا

  ادامه دارد

 

 
 


