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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
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 Political  سياسی

  
 َآلس شال اوند روـ خ ــ

 !نافعی  رضا:برگردان از گزينش و 
 ٢٠١۶ اگست ٠۵

  

  ؛از فردای جنگ دوم جھانی

  ديده؟» ھولوکاست« جھان چه تعداد 

  

   َآلس شال اوند روـ خ 

طبق اين پژوھش نظاميان . ده است برپا کرده يا عامل ايجاد آن بو  جنگ٣٧از بعد از جنگ جھانی دوم تا کنون، امريکا 

.  ميليون نفر در جنگ ھای کوريا، ويتنام، افغانستان، و دو جنگ در عراق بوده اند١٥ تا ١٠امريکا مسؤول مرگ 

کشورھای شرکت کننده   ميليون نفر از مردم٤تلفات جنگ کوريا در برگيرنده سربازان چينی نيز ھست، رويھم رفته 

  . کشته شده اند و ھمچنين جنگ ھای الئوس و کامبوجدر جنگ و نيز جنگ ويتنام 
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 که قربانی جنگ افروزان امريکائی   ميليون ويتنامی۵،١ ميليون عراقی کشتارخلقی نيست؟ برای کشتار ١،۴کشتن 

 ارقام واقعی قربانيان جنگ ويتنام ١٩٩۵ سال اپريل چه پاسخی داريم؟ آيا اين ھا خلق کشی نيست؟ دولت ويتنام در  شدند

 جنوبی ی ميليون نفر در کوريا٢ظامی در ويتنام شمالی و  ميليون افراد غير ن٢  در اثر عمليات جنگی. را منتشر ساخت

 ميليون نفر ، طی يازده ۵،١ ميليون سرباز نيز از پای در آمده اند، يعنی رويھم رفته ١،١افزون بر اين . قربانی شده اند

  . کشته شده اند١٩٧۴ تا ١٩۶۴سال، از 

  

مناسبت روز يادکرد از ھولوکاست، گفت در اين روز و در تمام روزھای ديگر ، بايد بيش از ه اوباما، روز پنجشنبه، ب

عنوان يک فرد ه ما ب.  فقط حرف باشد نبايد» ھرگز نه «ياد داشته باشيم که ه بايد ب.  فکر کنيم کاری ھم بکنيمآن که فقط

  ». بی تفاوتی در قلبمان و خود را در وجود ديگر انسانھا باز شناسيم  در برابر  بيدار باشيم بايد

 ھمگانی است و ھمه را در بر می  »ز نه ھرگ« منظور رئيس جمھور امريکا از اين سخن چيست؟ اعتبار اين حکم 

 اين  حرفی پوچ نيست و اگر منظور اين است که» ھرگز نه «  اگر  است؟ گيرد يا اين که فقط محدود به تعقيب يھوديان

 مرتکب آن   ديگر نبايد کشتار يک خلق را بپذيريم و١٩۴۵سخن حاصل تجربه ھای گذشته است ، يعنی پس از سال 

   امريکا را چگونه بايد ببينيم؟ۀھای جنايتکارانشويم، آنوقت جنگ

 که قربانی جنگ افروزان امريکائی   ميليون ويتنامی۵،١ ميليون عراقی کشتارخلقی نيست؟ برای کشتار ١،۴کشتن 

 ارقام واقعی قربانيان جنگ ويتنام ١٩٩۵ سال اپريل چه پاسخی داريم؟ آيا اين ھا خلق کشی نيست؟ دولت ويتنام در  شدند

 ی ميليون نفر در کوريا٢افراد غير نظامی در ويتنام شمالی و  از  ميليون ٢  در اثر عمليات جنگی.  منتشر ساخترا

 ميليون نفر ، ۵،١ ميليون سرباز نيز از پای در آمده اند، يعنی رويھم رفته ١،١افزون بر اين . جنوبی قربانی شده اند

  . کشته شده اند١٩٧۴ تا ١٩۶۴طی يازده سال، از 

 ۀآنچه که به حمل.  اين جنگ ھا باشد دست آويزی دروغين بود، اين يعنی جنايتۀولی دست آويزی که بايد توجيه کنند

 شھرت يافته و اين ادعا که ناوچه ھای اژدر افکن ويتنام شمالی به يک کشتی جنگی امريکا حمله کرده اند، خليج ننکين

در عراق نيز سالح کشتار انبوه يافت نشد، گرچه قبل از جنگ با . نام  جنگ ويت ی بود ساختگی و بھانه ای برایئافسانه 

 برای  دست آويزی باشد  که عراق چنين سالح ھائی دارد تا اين  قاطعيت، سفت و سخت و بی برو برگرد، ادعا می شد

  .يک جنگ پيشگيرانه و غير قانونی و اشغال يک کشور ديگر

  از بعد. وجب مرگ چه تعداد انسان شده است مورد پژوھش قرار گرفته است امريکا م  جھانی دوم اين که پس از جنگ
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طبق اين پژوھش نظاميان .  برپا کرده يا عامل ايجاد آن بوده است  جنگ٣٧از جنگ جھانی دوم تا کنون، امريکا 

. بوده اند ميليون نفر در جنگ ھای کوريا، ويتنام، افغانستان، و دو جنگ در عراق ١۵ تا ١٠امريکا مسؤول مرگ 

 ميليون نفر از مردم کشورھای شرکت کننده در ۴تلفات جنگ کوريا در برگيرنده سربازان چينی نيز ھست، رويھم رفته 

  . کشته شده اند جنگ و نيز جنگ ويتنام و ھمچنين جنگ ھای الئوس و کامبوج

اه و شش ھزار و نھصد و چھل دو ميليون و ھفتصد و پنج  ١٩٧٣ت گس ا١۵ تا ١٩۶۵ از   امريکا B- 52ھواپيماھای 

 بمب ھائی بود که   فروريختند دوبرابر١٩٧٣، بمب ھائی که اين ھواپيما ھا فقط در سال ويک تن بمب فروريخته اند

 ويرانی شديد   کامبوج سببۀاين بمباران ھای محرمان .  فروريختجاپانامريکا درسراسر جنگ جھانی دوم بر 

پيدايش سيل عظيمی از  و موجب   خود کرد  به ترک خانه و زندگی   مجبور مردم را و  روستاھا و شھرھا گشت 

. حزبی کوچک تحت رھبری پل پت بود  بود که سبب رشد خمر سرخ گشت که  اين بی ثباتی اوضاع . پناھجويان گشت

    نيز  خمر سرخ بمباران ھا ست بلکه مسؤول کشتار دو ميليون و نيم قربانيان امريکا نه تنھا مسؤول تلفات ناشی از

  .ھست

 جھانی آگاه از اين ارقام نيست و اطالعاتش از قربانيان جنگھائی که به نيابت از سوی ۀ امريکا و ھمچنين جامعۀجامع

 تا ٩در اين جنگھا بين .  شده اند، از اين ھم کمتر است دستور واشنگتن ساقطه  و حکومت ھائی که ب امريکا رخ داده 

يلی، پاناما، چ، تيمور شرقی، گواتماال، ) زائير(  اند، در آنگوال، جمھوری دموکراتيک کنگو ميليون نفر کشته شده١۴

در . د، يمن و سودانا، پاکستان، چا، اندونزيارجنتاينبوليوی، کوبا، السالوادور، جمھوری دومنيکن، گرانادا، ھندوراس،

  .نظامی امريکا بوده است    زمين ميدان تاخت و تازۀواقع ھر گوش

 طول کشيد، ١٩٨٨ تا ١٩٨٠ط برای ياد آوری، جنگ عراق با ايران که به نيابت از سوی امريکا رخ داد و از سال فق

 «غرب صدام حسين را مسلح کرد تا عليه ايران .  از مردم دو کشور تمام شددست کم يک ميليون نفر  به قيمت جان

  )١.( کار برد ه ب آن را عليه کردھا نيز  يميائی و گاز دادند که اوکبه او حتی مواد . بجنگد» دشمن امريکا 

    بسيار قوی مسؤول مرگ  ھا در سراسر جھان، به احتمالتقابلامريکا با اين جنگھا و اين پژوھش نشان می دھد که 

گزارشی ھم منتشر  و صد البته  البته پر واضح است که در اين باره سخنی گفته نمی شود.  ميليون نفر است٣٠ تا ٢٠ 

  ! نيتش پاک است  نمی شود، چون از قرار معلوم، امريکا ھم خودش خوبست و ھم

 ٢٠٠٧در سال » Deaths In Other Nations Since WW II Due To Us Interventions    اين پژوھش

افراد غير نظامی  از پنجاه ھزار نفر ً است، مثال سخنی به ميان نيامده     جديدترين ارقام  پژوھش از   در اين.منتشر شد

از انسان ھائی که .  کشته شدند ادر ليبي» حفاظت از مردم غير نظامی  «   برای »اقدامات انساندوستانه « ۀ در نتيج که

 در يمن و پاکستان از پای در می  اثر حمالت ھواپيماھای بی سرنشين در   می شوند يا ھر روزه در افغانستان کشته

  .آيند

 و  »رژيمی تغيير کند«بازھم بايد . جنگی تازه عليه سوريه و ايران تدارک ديده می شودما امروز شاھد آن ھستيم که 

 ۀ نقش اسرائيل را از و قصد دارد  می استو گرم شده است، ايران مشغول ساختن بمب ات  پراکنی دروغ باز بازار 

می ايران و تأسيسات اته بربه ھمين دليل ناتو بايد در سوريه دخالت نظامی کند و به ھمين دليل حمل.  محو کند ائیجغرافي

  .»شکست بخورد« حتما واجب است، اگر ديپلماسی 

دل ما «  معنی باشد، اگر نبايد سخنی خالی از» ديگر ھرگز « وقتی که می گويد  راست می گويد ، ًاگر اوباما واقعا 

 و اگر خلق کشی ، عليه ھيچ خلقی ، ديگر نبايد تکرار شود، آنوقت او بايد  بماند» نبايد نسبت به ھمنوعان ما بی تفاوت 

آنوقت بايد مانع از آن گردد که البی جنگ افروز در . از خود شروع کند و ديگر در پی ساقط کردن دولتی ديگر نباشد
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 تقابلیجنگ با ايران تبديل به چنان . زيرا يک نکته روشن است.  اسرائيل به ايران حمله کنند خاک خودش و دولت

  . خواھد بود  در برابرش ھيچ خواھد شد که آنچه تا کنون رخ داده

———————-  

)١(  

نوع و توسط بيشتر کشورھای دنيا، کاربرد اين سالح ممي ژن١٩٢۵پس از پايان جنگ اول جھانی و با تصويب پروتکل 

يميائی ک بين المللی وسيعترين حمالت ۀگرديد با اين وجود رژيم عراق در طول جنگ ايران و عراق با نقض اين معاھد

 ١٩٨٨ تا ١٩٨۴پس از جنگ جھانی اول را مرتکب شد و بر اساس گزارش ھای بازرسان سازمان ملل متحد از سال 

زمندگان ايرانی و غير نظاميان ساکن روستاھا و شھرھای در موارد متعددی از گاز خردل و نيز عوامل اعصاب عليه ر

يميائی منجر به مصدوم شدن بيش از يکصد ھزار نفر در ايران گرديد که ک اين حمالت ]٢[مرزی ايران استفاده شد

يميائی مبتال ھستند و نيازمند مراقبت ھای کبسياری از آنان ھنوز به عوارض و بيماری ھای ناشی از مصدوميت 

  ]٣[. پزشکی ھستند

يميائی وسيعی را عليه مردم کرژيم صدام ھمچنين در جريان عمليات انفال عليه مناطق کردنشين شمال عراق حمالت 

 وکشتار بيش از پنج ھزار نفر از مردم اين شھر از آن ١٩٨٨ چچه در مارب حليميائی بهکاين مناطق انجام داد که حمله 

  ]۴[. جمله است

مخفی (ھا يعنی  د تا آن مکانھای منطقه ريختن وی جنگلر بر]۶[عامل نارنجیُ ھزاران تن جنگ ويتنامھا نيز در  امريکائی

تحت . ھا قرار دادند ھا در اختيار امريکائی  اين ماده را نيز المانۀبخش عمد. را تبديل به بيابان کنند) ھا گاه ويت کنگ

   ويکی پديا ــ. يند آھای معلول به دنيا می  بچهويتنام سال، در ۴٠ ھنوز پس از ]٧[ دار اکسين دی مھلک ۀثير اين مادأت

 

 
 


