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امیرآبادی: شفاف سازی  یکی از راه های مبازره با آقازادگی است
عضو هیئت رئیس��ه مجلس گفت: یکی از راه های مبازره با آقازادگی ش��فاف 
س��ازی اس��ت و اینکه قانونگذاری ش��ود که فرزندان نتوانند از رانت پدرانش��ان 

استفاده کنند.
احمد امیرآبادی اظهار کرد: خیلی س��خت اس��ت که یک انس��ان قدرت در 

دس��تش باش��د و از رانت در اختیارش اس��تفاده نکند. چرا پسر یک مسئول باید 
مس��ئولیتی بگیرد؟، آیا فرزندان مردم عادی شایستگی ندارند؟، واقعیت این است که 

آش��نایی ندارند. وی ادامه داد: برخی از فرزندان مس��ئوالن فکر می کنند چون پدرشان 
مس��ئول است، کشور جمهوری اس��امی ایران ملک پدری شأن اس��ت. مسئولیت ها و 

مقامات امانت است و باید امانتداری کنیم نه اینکه به آنها بچسبیم و رها نکنیم.
وی گفت: مردم این بار به ما رأی داده اند و دفعه بعد به کس��انی دیگر رأی خواهند 

داد، نباید فکر کنیم همیشه روی این صندلی ها تکیه خواهیم زد.  مهر

پارلمان
افزایش اعتماد مردم با اجرای رسیدگی به اموال مسئوالن

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: اجرای قانون رسیدگی به اموال 
مسئوالن، اعتماد عمومی مردم را به مسئوالن افزایش می دهد.

حجت االسام غامرضا مصباحی مقدم گفت: خوشبختانه آقای رئیسی نشان 
داد ک��ه اراده ق��وی برای اجرای این قان��ون دارد و از خداوند متعال می خواهیم 

برای اجرای این قانون آقای رئیس��ی را موفق کند. وی با بیان اینکه اجرای قانون 
رس��یدگی به اموال مس��ئولین، اعتماد عمومی را برای اینکه مقامات نظام دس��ت به 

فس��اد نمی زنند، را افزایش می دهد، خاطرنش��ان کرد: این چیزی اس��ت که به ناحق بر 
ذهنیت مردم جا خوش کرده اس��ت. عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام به گزارش 
رییس دیوان محاس��بات کش��ور مبنی بر اینکه ما در بین مدیران کشور ۲ درصد دچار 
فس��اد داریم و ۹۸ درصد عاری از فس��اد هس��تند اش��اره کرد و افزود: مردم ۲ درصد را 

می بینند و بزرگ می کنند و ۹۸ درصد را نمی بینند.  باشگاه خبرنگاران

مطالبه
تفاوت پاسخ رهبرانقالب به دو رئیس جمهور آمریکا

دریابان ش��مخانی نوش��ت: رهبر معظم انقاب از ارس��ال نام��ه اوباما رئیس 
جمهور س��ابق آمریکا و »ارایه پاس��خ« به وی خبر دادند، اما در ماقات نخست 

وزیر ژاپن تاکید کردند: »ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم.«
وی افزود: بدون ش��ک هیچ تفاوتی میان ماهیت، اهداف و رفتار فریبکارانه 

حاکمان ادوار مختلف در کاخ س��فید از جمله اوبام��ا و ترامپ در قبال جمهوری 
اس��امی ایران وجود نداشته و مش��ی آشتی ناپذیر رهبری در قبال خوی متکبرانه و 

زورگویانه حاکمان فعلی و س��ابق آمریکا نیز یکسان است. اما دلیل پاسخگویی متفاوت 
رهبری به درخواس��ت مش��ابه دو رییس جمهور آمریکا چیست؟ شمخانی گفت: ترامپ 
ب��ا زی��ر پا گذاردن مجموعه هنجارها و قوانین بین الملل��ی تاش می کند که خود را در 
جای��گاه ی��ک باجگیر بین المللی که رفت��ارش غیر قابل پیش بینی اس��ت، قرار دهد و 

تصورش این است که با این روش می تواند حقوق ملت ایران را نیز پایمال کند.

امنیت و اقتدار

توکلی:
 زمان بررسی پالرمو  به رفتار ترامپ

 بستگی دارد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  گف��ت: از دس��تور خارج ش��دن پالرمو و مصلـــحت
CFT ب��ه معنای بایگانی ش��دن آن ها نیس��ت بلک��ه به این 

معناست که فعا در دستور کار این روزهای مجمع نیست.
احم��د توکلی درب��اره آخرین وضعیت بررس��ی CFT و 
پالرمو در مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: این دو الیحه 
در مجمع فعا مسکوت است. مجمع تشخیص دلیلی نمی بیند 
که در بررسی این دو الحیه عجله کند بلکه سر فرصت به این 
موضوع خواهد پرداخت.  دبیرخانه مجمع بررسی های خود را 
ن��و می کند و در اختیار صحن مجم��ع می گذارد و پس از آن 

بررسی ها انجام می شود اما عجله ای برای آن نیست.

این عضو مجمع تش��خیص در پاس��خ به این سوال که آیا 
این دو الیحه از دس��تور کار خارج شده است؟، گفت: بررسی 
ای��ن موضوع در دس��تور کار مجمع تش��خیص نیس��ت وقتی 
می گوییم عجله ای برای بررسی آن نداریم به این معناست که 
در دس��تور کار نیس��ت، اگر برای بررسی آن عجله داشتیم که 
در دستور کار قرار می گرفت و در صحن مجمع بررسی می شد. 
از دس��تور خارج شدن پالرمو و CFT به معنای بایگانی شدن 
آن ها نیس��ت بلکه به این معناست که فعا در دستور کار این 

روزهای مجمع نیست.
رئیس هیات مدیره دیده بان ش��فافیت و عدالت در پاسخ 
به این سوال که آیا به نظر شما ضرورت ندارد که این موضوع 
در دس��تور کار مجمع قرار بگیرد و نظر کش��ور هرچه سریعتر 
نس��بت به موافقت یا عدم موافقت با این لوایح مشخص شود؟، 
گفت: چه اصراری است که سریعتر بررسی شود؟ چه عجله ای 
در ای��ن امر وجود دارد؟ م��ا قوانین خود را تصویب می کنیم و 

کارهای خود را در این زمینه انجام می دهیم. دشمن هم اصرار 
دارد که ش��ما این را بپذیرید و برای ما خط و نش��ان می کشد 
و بدعه��دی می کند پس با این وجود ما چرا در بررس��ی این 
موضوع عجله کنیم؟ احتمال ایجاد خطرات ناش��ی از تصویب 

آن هم کم نیست.
این نماینده ادوار مجلس در واکنش به این نظر که ش��اید 
افکار عمومی این باور را داشته باشند که تصویب این لوایح به 
بهبود وضعیت معیشتی کمک می کند، گفت:  به این دلیل که 
بر ما مس��لم شده که اگر اینجا کوتاه بیاییم وضعیت معیشتی 
بدتر می شود، درنتیجه به تصویب سریع آن اعتمادی نداریم. ما 
با همین ماک که وضعیت مردم را بدتر می کند، فعا بررسی 

این دو الیحه را کنار گذاشتیم و از دستور خارج کردیم.
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام بیان کرد: اگر 
در تصمیمات قاطعیت وجود داشته باشد، وضعیت مردم بهتر 
می ش��ود. اقدام اخیر دولت در مقابل��ه با ایاالت متحده آمریکا 

آن ه��ا را به عقب نش��ینی وادار کرد چرا ک��ه دولت برخوردی 
محکم انجام داد. جدیدترین تجربه ما این را نشان می دهد که 
برخورد محکم وضعیت را بهتر می کند، ما از زمان کودتای ۲۸ 
مرداد تا االن این تجربه را داریم. اگر قاطعیت داش��ته باشیم، 

آن ها کوتاه می آیند و در غیر این صورت آن ها جلو می آیند.
وی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید بررسی این دو 
الیحه زمانی در دس��تور کار مجمع قرار خواهد گرفت؟، گفت: 
این امر به ش��رایط متعددی بس��تگی دارد، از جمله رفتارهای 

رئیس جمهور آمریکا.
 این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا گفت و گوی 
مل��ی بین اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام هم ش��کل 
گرفته اس��ت یا خیر؟، گف��ت: در مجمع خیر. گفت و گوی ملی 
یک تمایل عمومی اس��ت به این معن��ا که چون تنازع به ضرر 
همه کش��ور تمام می ش��ود، درنتیجه گفت و گوی ملی درحال 

رواج یافتن است.  ایلنا

آمریکا به مانند ابلیس اغواء می کند
ام��ام بزرگ��وار فرم��ود: آمری��کا ش��یطان بزرگ 
اس��ت؛این »ش��یطان بزرگ« خیلی ح��رف پرمغزی 
اس��ت. رئیس همه ی ش��یطانهای عالم، ابلیس است؛ 
اّما ابلیس بنا ب��ه تصریح قرآن، تنها کاری که میتواند 
بکند این اس��ت که انس��انها را اغواء میکند؛ بیشتر از 
اغواء، کاری نمیتواند بکند؛)۱( انسانها را اغواء میکند، 
فریب میدهد، وسوس��ه میکند؛ اّم��ا آمریکا، هم اغواء 
میکن��د، هم کش��تار میکند، هم تحری��م میکند، هم 
فریب میدهد، هم ریاکاری میکند؛ پرچم حقوق بش��ر 
را بلند میکند، اّدعای طرف داری از حقوق بشر میکند 
]اّم��ا[ هر چند روز ی��ک بار در خیابانهای ش��هرهای 
آمریکا یک بی گناهی، یک بی ساحی به دست پلیس 
آمریکا به خاک وخون میغلتد؛ غیر از بقّیه ی جنایات و 
فجایعشان. این هم رفتارشان در ایران در دوران رژیم 
طاغوت و جنگ آفرینی هایشان، جنگ افروزی هایشان، 
ب��ه راه انداخت��ن جریانه��ای جنگ اف��روز از قبی��ل 
همینهای��ی که حاال در عراق و س��وریه و بقّیه ی جاها 
مشغول خرابکاری هستند؛ اینها کارهای آمریکا است. 
حاال بعضی ها اصرار دارند این ش��یطان بزرگ را با این 
خصوصّی��ات -که از ابلیس بدتر اس��ت- بزک کنند و 
به ش��کل فرش��ته وانمود کنن��د. چرا؟ دی��ن به کنار، 
انقابیگ��ری به کنار؛ وف��اداری به مصالح کش��ور چه 
میشود؟ عقل چه میشود؟ کدام عقلی و کدام وجدانی 
اج��ازه میدهد که انس��ان قدرتی مثل ق��درت آمریکا 
را به عنوان دوس��ت، به عنوان مورد اعتم��اد، به عنوان 
فرش��ته ی نجات انتخاب بکند؟ این ]گونه [ هس��تند؛ 

حقیقت امر این است.
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مخاطب شمایید

 فرمایشات رهبر معظم انقالب 
درباره دکتر چمران

صفح��ه تاریخ ایران و جه��ان درس و عبرت؛ 
روای��ت رهب��ر معظم انق��اب درب��اره وقایع 
تاریخی ایران و جهان در فضای مجازی به مناس��بت 
س��الروز ش��هادت مصطفی چمران این چنین نوشت: 
اینجور هم نبود که ]چمران[یک آدم خش��کی باش��د 
که لذات زندگی را نفهمد؛ بعکس، بس��یار لطیف بود، 
خ��وش ذوق ب��ود، عکاس درج��ه ی ی��ک بود.آیت اهلل 
خامن��ه ای: »اینجور ه��م نبود ک��ه ]چمران[یک آدم 
خش��کی باش��د که لذات زندگی را نفهم��د؛ بعکس، 
بسیار لطیف بود، خوش ذوق بود، عکاس درجه ی یک 
ب��ود - خودش ب��ه من میگف��ت م��ن هزار ها عکس 
گرفت��ه ام، اما خودم توی این عکس ها نیس��تم؛ چون 
همیشه من عکاس بوده ام - هنرمند بود. دل باصفائی 
داش��ت؛ عرف��ان نظری نخوان��ده بود؛ ش��اید در هیچ 
مس��لک توحیدی و س��لوک عملی هم پیش کس��ی 
آموزش ندیده بود، اما دل، دل خداجو بود؛ دل باصفا، 

خداجو، اهل مناجات، اهل معنا.«

تمسخر ترامپ
و  ارتباط��ات  مع��اون  اس��ماعیلی  پروی��ز 
اطاع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری نوشت: 
حت��ی اگر اجماِع جلس��ه کاخ س��فید عملیات نظامی 
علیه ای��ران بوده، طبعاً نتایج آن بحث ش��ده وادعای 
ترام��پ مبنی بر لغ��و حمله درآخری��ن دقایق بدلیل 
اطاع از تعدادکش��ته ها، صحت ندارد. گویا، مخالفت 
همپیمانان منطقه ای ومس��تندات محکم��ی از پرواز 
پهپ��اد آمریکایی در آس��مان  ایران هم ب��ه اطاع او 

رسیده است.

دیدار با ب.ز
علیرض��ا رحیمی نوش��ت: از یک��ی از وزیران 
شنیدم که به تازگی برخی نمایندگان  مجلس 
چن��د نوب��ت با آقای باب��ک زنجانی در   زن��دان دیدار 
داش��ته اند. خوب اس��ت  قوه قضائیه گزارش��ی از این 
دیدارهای پرابهام به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد و 
نظارت بیش��تری ب��ر عدم تبعیض در اج��رای ضوابط 

دیدار با زندانیان داشته باشد.

شجاعت در سرنگونی پهپاد
محم��د باق��ر قالیباف عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و ش��هردار اس��بق ته��ران، در 
صفحه ش��خصی خ��ود در توییتی درباره س��رنگونی 
پهپ��اد آمریکای��ی از س��وی پدافند هوافضای  س��پاه 

پاسداران، نوشت:
فراتر از دانش فنی الزم ب��رای انهدام پهپاد آمریکایی 

گلوبال هاوک، شجاعت این اقدام حائز اهمیت است.
شاید کشورهای دیگری هم این دانش را داشته باشند 

ولی جرئت برخورد با آمریکای متجاوز را ندارند.
عزت رزمندگان مستدام باد که دشمن مغرور را ذلیل 

کردند.

سیاست مجازی

سوشیانت آسمانی

امری��کا ادع��ا می کن��د برای  ویژه اینکه جان ۱50 نفر را نگیرد گـزارش 
ب��ه ایران حمله نکرده اس��ت!!! غیر از اینکه امریکا 
ت��وان حمله ندارد باید ب��ه این نکته توجه کرد که 
این کش��ور ید طوالیی در نس��ل کشی و آفرینش 
هلوکاستهای واقعی دارد. برای یادآوری قسمتی از 

جنایات امریکا را با هم مرور می کنیم.
نگاهی ب��ه صفحات تاریخ نش��ان می دهد که 
امریکا هموراه در عرصه مراودات بین المللی مترصد 
دس��ت یابی به اهداف زیاده خواهانه خویش بوده اند 
و در این مس��یر از هیچ جنایت��ی فروگذار نکردند. 
سیاست ماکیاولیستی آمریکا و متحدان غربی اش 
نسبت به کشورهای جهان با شعار انسان دوستانه و 
دموکراتیک به انجام می رسد اما در پوشش حقوق 
بشر، آزادی، امنیت انسانی و... جنایاتی فجیع را در 
تاریخ کشورهای جهان ثبت کرده اند. برخی از انها 

را مرور می کنیم.

 کشتار و نسل کشی 100 میلیون 
سرخ پوست آمریکایی

و  پردامن��ه  جنای��ت  سرخ پوس��تان  کش��تار 
طوالنی مدتی بود که به دنبال کش��ف قاره آمریکا 
توس��ط دریانوردان اس��پانیایی در قرن ش��انزدهم 
آغاز ش��د. این کش��تارها عمدتاً توسط کشورهای 
اس��تعمارگر اروپای��ی خصوص��اً اس��پانیا، پرتغال، 
فرانس��ه و انگلس��تان به منظور س��لطه بر مناطق 
مختل��ف قاره آمریکا و با هدف دس��تیابی اموال و 
اماک سرخ پوس��تان صورت می گرفت. بعدها و به 
خص��وص در نیمه دوم قرن نوزده��م، آمریکاییان 
با ک��وچ دادن اجباری و جنگ های��ی که به دنبال 
آن ص��ورت می گرفت نق��ش پررنگی در کش��تار 

سرخ پوستان آمریکای شمالی ایفا کردند.
جنگ های آمریکا با اولین حمله به سرخپوستان 
در ش��هر جیمزت��اون در س��ال ۱66۲ می��ادی 
آغاز ش��د که به دنبال آن جنگ با سرخپوس��تان 
آلگوکی��ن طی س��ال های ۱635 و ۱636 و جنگ 
سال های ۱675 و ۱676 که منجر به ویرانی نیمی 
از شهرهای ماساچوست شد را در پی داشت. دیگر 
جنگ ها و حمات امریکا به سرخپوس��تان تا سال 
۱۹00 ادامه داشت. در مجموع آمریکایی ها حدود 

۱00 میلیون سرخ پوست را به قتل رساندند.

جنایت جنگی امریکا در »درسدن«
با توجه ب��ه اینکه متفقی��ن در جنگ جهانی 
دوم پیروز شده بودند، هیچ کدام از جنایات جنگی 
ای��االت متحده در جنگ جهانی توس��ط دادگاهی 
بررس��ی نش��د. اما این به معن��ای آن نبود که این 

جنایت ها در تاریخ جهان ثبت نشود.
نیروهای آمریکایی در آلمان به طور مس��تقیم 
یا غیر مس��تقیم باعث شدند غذای کافی به اسرای 
جنگی آلمان��ی و همچنین غیر نظامیان حاضر در 
منطقه تحت تسلط خود نرسد که این باعث کشته 

شدن هزاران آلمانی بر اثر گرسنگی شد.
نیروهای آمریکایی تمام آلمانی های عضو وافن 
اس اس را که در داخائو در س��ال ۱۹۴5 به اسارت 
گرفته بودند تیرباران کردند. نیروهای لش��کر ۴5 
پی��اده نیروی زمینی ارتش آمری��کا همچنین 75 
اس��یر جنگی ایتالیای��ی را در منطقه بیس��کاری 
قت��ل عام کردن��د. در بمباران درس��دن در جنگ 
جهان��ی دوم بمب افکن های نی��روی هوایی ارتش 
آمریکا و متحدانش 3۹00 تن بمب انفجاری قوی 
و بمب ه��ای آتش زا را طی ۴ ی��ورش، در کمتر از 
۱5 ساعت بر روی درسدن ریختند و 3۴ کیلومتر 
مربع از شهر را کاما ویران کردند. در آتش سوزی 
بزرگی که در نتیجه بمباران رخ داد بقایای ش��هر 

نیز نابود شد.
به ادعای ارتش آمریکا درسدن یک مرکز مهم 
نظامی بود که ۱۱0 کارخانه و 50000 ش��اغل در 
آن در حمای��ت از دولت نازی مش��غول به فعالیت 
بودند. این در حالی بود که صرفاً زیرس��اخت های 
مخابرات��ی، پل ها و مناطق وس��یع صنعتی خارج 
از شهر بمباران ش��دند و حمات بمباران مناطق، 

بدون هیچ فرقی بین نظامی بودن یا نبودن آنها و 
بی هیچ تناسبی با اهداف نظامی بود.

در تعداد کشته شدگان حاصل از این بمباران 
اختاف نظر است و تعداد کشته ها از 3۴000 نفر 
تا تعداد بسیار باالیی ذکر شده است که اکثر قریب 

به اتفاق غیر نظامی بودند.
بنابر گفته "ارهارد موندرا"، عضو کمیته باتزن 
)مؤسس��ه زندانیان سیاس��ی س��ابق در جمهوری 
"دی ول��ت":  روزنام��ه  در  آلم��ان(،  دموکرتی��ک 
»براس��اس اظهارات سرهنگ دوم دی ماتس افسر 
سابق ستاد مشترک ارتش آلمان در منطقه نظامی 
درس��دن، 35000 نفر از قربانیان کاما شناسایی 
ش��دند، هویت 50000 نفر تا حدودی آشکار شد، 
ام��ا در ح��دود ۱6۸000 نفر به هی��چ وجه قابل 

شناسایی نبودند.«

فاجعه هیروشیما و ناکازاکی
بمب��اران اتم��ی هیروش��یما و ناگازاک��ی دو 
عملیات اتمی ب��ود که در زمان جنگ جهانی دوم 
به دستور هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
علیه امپراتوری ژاپن انجام شد. در این دو عملیات، 
دو بم��ب اتمی به فاصله 3 روز بر روی ش��هرهای 
هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد که باعث ویرانی 

و کشتار گسترده شهروندان این دو شهر شد.
انفجار اتمی در دو شهر هیروشیما و ناکازاکی 
را ش��اید بتوان یک��ی از بزرگ تری��ن جنایت های 
تاریخ��ی آمری��کا قلمداد ک��رد که به م��رگ آنی 
۲۲0 هزار تن منجر ش��د وصدها هزار تن نیز طی 
سال های پس از آن بر اثر تاثیرات آن فاجعه دچار 

بیماری های حاد شدند.

کشتار 3 میلیون ویتنامی با مشارکت امریکا
ن��ام مجموع��ه عملی��ات و  جن��گ ویتن��ام 
درگیری های نظامی ای اس��ت که از سال ۱۹55 تا 
۱۹75 بی��ن نیروهای ویتنام ش��مالی و جبهه ملی 
آزادی بخش ویتنام جنوبی معروف به "ویت کنگ" 
از یک سو، و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به 

ویژه ایاالت متحده آمریکا از سوی دیگر رخ داد.
جنگ آمری��کا علیه ویتنام در زمان ریاس��ت 
جمهوری لیندون جانس��ون آغاز ش��د و بر اساس 
آم��ار در طی ۱6 س��ال جنگ، ح��دود 3 میلیون 

ویتنامی کشته شدند.
"کشتار می الی" به مثابه یکی از جنایت های 
جنگی آمریکا، واقع��ه ای در روز ۱6 مارس ۱۹6۸ 
میادی اس��ت که در جریان جن��گ ویتنام بود و 
طی آن 3۴7 تا 50۴ شهروند غیرنظامی جمهوری 
ویتنام جنوبی توسط س��ربازان واحد گردان سوم 
تجسس��ی ارت��ش آمریکا ب��ه قتل رس��یدند. اکثر 
قربانی��ان غیرنظامیان زن و ک��ودک بودند. قبل از 
قتل، برخی از قربانیان مورد ش��کنجه و قطع اندام 
نیز قرار گرفته بودند. برخی از اجساد نیز در جریان 
کش��تار توسط س��ربازان قطعه قطعه ش��ده بودند. 
عاوه بر کشتار دهکده های می الی، جنایت هایی 
در می خه و سون می در جریان جنگ ویتنام رخ 

داد که افراد زیادی در آن کشته شدند.
از جمل��ه مهم ترین جنای��ات آمریکا در جنگ 
ویتنام، س��م پاش��ی مناطق وی��ت کنگ ها با ماده 
شیمیایی بود. عنصر نارنجی که توسط هواپیماهای 
آمریکایی بر این مناطق بارید با ماده دی اکسین، 
سال های سال منجر به بیماری هایی چون سرطان 

و معلولیت ذهنی در این منطقه شده است.
امریکاییان س��االنه 500 هزار تن بمب به این 
س��رزمین ریختند، جنگل ها را با ناپالم سوزاندند و 

انسان ها را زنده زنده بریان کردند.
از س��ال ۱۹65 کش��ورهای هم م��رز ویتنام، 
کامبوج و الئوس نیز به دلیل کمک س��ربازان این 
دو کش��ور ب��ه ویت کنگ ها هدف حم��ات هوایی 
آمریکا قرار گرفتند. تجاوز به زنان، ش��کنجه دادن 
آنها و کشتن مردم عادی توسط نیروهای آمریکایی  

از ۱۹67 به بعد ش��دت یافت و جنایت بزرگی در 
تاریخ جهان ثبت کرد.

کشتار مردم کره توسط امریکا در سال 
1950

جن��گ کره جنگی میان جمه��وری کره )کره 
جنوبی( با پش��تیبانی نیروهای سازمان ملل متحد 
ب��ه رهبری ایاالت متح��ده و جمهوری دمکراتیک 
خلق کره )کره شمالی( با پشتیبانی چین و کمک 
نظامی اتحاد جماهیر ش��وروی سوسیالیستی بود 
ک��ه در ۲5 ژوئ��ن ۱۹50 ب��ا ورود نیروهای تحت 
فرمان حکومت کمونیس��تی کیم ایل س��ونگ به 

بخش جنوبی آغاز شد.
کش��تار غیرنظامیان از جنایت های آمریکا در 
ای��ن جنگ بود که ح��دود 300 ش��هروند کره ای 
توسط نیروهای ارتش آمریکا و بین ۲6 تا ۲۹ ژوئیه 
۱۹50 در روس��تای نو گون ری کشته شدند. این 
کشتار توسط واحدهای لشکر یک مکانیزه آمریکا و 
در زیر پل آن روستا انجام شد. این واقعه را دومین 

واقعه تلخ بعد از کشتار می الی می دانند.

جنایت امریکا در افغانستان
جنگ آمریکا در افغانستان از ۲00۱ تا ۲0۱۴، 
دوره ای از جنگ اس��ت که ب��ه بهانه آمریکا مبنی 
ب��ر حمله القاعده به نیویورک و واش��نگتن در ۱۱ 

سپتامبر ۲00۱ آغاز شد.
ای��ن جن��گ ده ه��ا ه��زار تلف��ات مس��تقیم 
غیرنظامی برجا گذاش��ت. بیش از ۴000 س��رباز 
آیساف و پیمانکاران غیرنظامی، ۱5000 نیروهای 
امنیت ملی افغانستان و همچنین بیش از ۲0هزار 
غیرنظامی کشته شدند. در حال حاضر آمار دقیقی 
از تعداد کل کش��ته ش��دگان این جنگ در دست 
نیست، اما طبق مطالعات پروفسور "مارک هرولد" 
که در روزنامه گاردین منتشر شد، فقط در سه ماه 
اول جنگ بیش از ۴000 تن کش��ته شده اند. تنها 
در س��ال ۲00۹ بمب های دس��ت ساز و مین های 
کنارج��اده ای ۱05۴ نفر قربانی گرفته اند. در عین 
ح��ال، ده ها هزار غیرنظام��ی از زمان آغاز حمات 
هوایی آمریکا در س��ال ۲00۱ ت��ا زمان حاضر در 

افغانستان جان باخته اند.
ارتش آمریکا 7 اکتبر ۲00۱ برای نخستین بار 
اهدافی را در والیت های کاب��ل، قندهار، ننگرهار، 
قن��دوز، جوزجان، لوگر، تخار، نیمروز، فراه و غزنی 
ب��ا جنگنده های B-5۲ و موش��ک های کروز مورد 
حمله قرار دادند. در س��ه هفت��ه اول این حمات 

بیش از هزار نفر در این مناطق کشته شدند.
در ۱7 اکتب��ر ۲00۱ حداقل ۲۹ غیرنظامی در 
روستایی در نزدیکی قندهار در حمله یک جنگنده 
آمریکا کشته شدند. به گزارش روزنامه »گاردین«، 
کاروانی متش��کل از ۱۲ خودروی حامل نمایندگان 
قبایل والیت ش��رقی که ب��ه دعوت حکومت موقت 
کابل به منظور شرکت در مراسمی در حال حرکت 
 ۱30-AC به سوی پایتخت بودند توسط هواپیمای
ارت��ش آمریکا ه��دف قرار گرفته و 65 نفر کش��ته 
شدند. همچنین سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر 
همان س��ال اعام کرد که در ۲۹ دس��امبر ۲00۱ 
جنگنده های ارتش آمریکا یک روس��تا در نزدیکی 
ش��هر گردیز مرکز والیت پکتیا را بمباران کرده اند. 
در ای��ن حمله حداقل 5۲ غیرنظامی افغان از جمله 
تعدادی زیادی زن و کودک کشته شدند. سخنگوی 
پنتاگ��ون در آن زمان مدعی ش��د که انبار مهمات 
طالبان در روستای مذکور منهدم شده است. شمار 
تلفات غیرنظامیان افغان در س��ال ۲00۱-۲00۲ از 

مرز تعداد قربانیان ۱۱سپتامبر گذشت.
پروفسور مارک هیرالد تاکید می کند که 3۸00 
افغان از 7 اکتبر الی 7 دسامبر ۲00۱ توسط امریکا 
به قتل رسیده اند. خبرگزاری آسوشیتیدپرس طی 
گزارشی در 3 دسامبر ۲00۱، تحت عنوان »بمب 
ایاالت متحده روس��تای زراعی را با خاک یکسان 

کرد« از کش��ته  شدن ۱55 تا 300 تن از ساکنان 
روس��تای کامه ادو در ننگرهار خب��ر داد. روزنامه 
دیلی گ��راف نیز ب��ه تاریخ ۲0 دس��امبر ۲00۱ در 
گزارشی تحت عنوان »غیرنظامیان بهای بمب های 
منحرف ش��ده آمریکا را می پردازن��د« اعام کرده 
که ده ها تن کش��ته ش��ده اند. خبرگزاری پژواک و 
رسانه های بین المللی دیگر نیز در ۲5 اکتبر ۲006 
از کشته  ش��دن حدود ۹0 غیرنظامی در روستای 
پنجوای��ی قندهار خبر دادند. نیروهای آمریکایی با 
بمباران این روستا فاجعه بزرگی آفریدند، اما هرگز 

از این قتل عام ها عذرخواهی نکردند.
براس��اس گزارش دولت افغانس��تان در ماه مه 
۲007 طی دو روز بمباران جنگنده های آمریکایی 
به روس��تایی در نزدیکی هرات، دست کم ۴۲ نفر، 
از جمله تعدادی زن و کودک قتل عام ش��دند. در 
این بمب��اران ۱00 خانه ویران و حدود ۱600 نفر 
بی خانم��ان ش��دند. در پی حمله هوای��ی روز ۲۲ 
اوت ۲00۸ به روس��تای عزیزآباد در والیت هرات، 
نیز ۹0 غیرنظامی کش��ته ش��دند. مقامات امنیتی 
افغانس��تان ۴ مه ۲00۹ اع��ام کردند که حمات 
هوایی ناتو ب��ه رهبری آمری��کا در منطقه گرانای 
والیت فراه باعث کش��ته ش��دن ۱۴5غیرنظامی از 
جمل��ه ۹۲ کودک و ۲۲ زن ش��د. حمات هوایی 
آمری��کا در ۲3 ژوئی��ه ۲0۱0 به منطقه س��نگین 
والی��ت ننگرهار باعث کش��ته ش��دن بیش از 5۲ 
زن و ک��ودک بی گناه ش��د. بی��ش از ۴00 نفر در 
خیابان های کابل به تظاهرات پرداخته و این حمله 
را محکوم کردن��د. هیئتی از کابل برای تحقیق به 
منطقه اعزام شدند. براس��اس بررسی های هیئت، 
تمامی کشته شدگان زنان و کودکان بودند. نیروی 
هوایی ایاالت  متحده آمریکا در 3 اکتبر ۲0۱5، با 
جنگنده الکهید ۱30U-AC بیمارس��تان قندوز 
در ش��مال افغانس��تان را هدف حمله قرار داد. در 
این حمله دس��تکم ۴۲ غیرنظامی کشته و 30 نفر 
مجروح ش��دند. سازمان پزشکان بدون مرز پس  از 
ای��ن فاجعه اعام کرد که پیش تر کلیه هش��دارها 
راج��ع به موقعیت مکانی بیمارس��تان به نیروهای 
ائتاف ب��ه رهبری آمریکا داده  ش��ده ب��ود و این 
حمله عمدی صورت گرفته اس��ت. این سازمان در 
ادامه حمله به بیمارستان را نقض حقوق بین الملل 
عنوان کرد و تمامی کارمندان خود را از این ش��هر 

خارج کرد.

همدستی با رژیم بعث عراق در هشت سال 
جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ رژیم بعث ع��راق با ایران، طوالنی ترین 
جن��گ متعارف در قرن بیس��تم میادی و دومین 
جن��گ طوالنی این قرن پ��س از جنگ ویتنام بود 
که نزدیک به هش��ت سال به طول انجامید. جنگ 
به صورت رس��می در 3۱ شهریور ۱35۹ برابر ۲۲ 
سپتامبر ۱۹۸0 آغاز شد. در این روز درگیری های 
پراکنده مرزی دو کش��ور با یورش هم زمان نیروی 
هوایی ع��راق به ده فرودگاه نظام��ی و غیرنظامی 
ای��ران و تهاجم نیروی زمینی این کش��ور در تمام 
مرزه��ا به یک جنگ تم��ام عیار تبدیل ش��د. در 
طی این جنگ نابراب��ر که همه قدرت های جهانی 
بخصوص آمری��کا از صدام حمایت می کردند، ۱6 
هزار نف��ر در جریان بمباران مناطق مس��کونی به 
شهادت رس��یدند و بقیه در جبهه های نبرد شهید 
شدند. شهدای بسیجی ۸5 هزار و ارتشی ۴۸ هزار 
نف��ر بودند. بیش از 33 ه��زار دانش آموز و بیش از 
3500 دانشجو هم طی این هشت سال به شهادت 
رس��یدند. روحانیت نیز 33۱7 شهید داشتند. در 
این دوران شهت ساله نیز ۸۸ مسیحی، ۱۸ کلیمی 
و ۹ زرتش��تی در دفاع از خاک میهن شهید شدند 
و ۲ ه��زار تبعه غیرایرانی نیز با حضور در جبهه ها 

به شهادت رسیدند.
در پش��ت صحن��ه ای��ن جنایت ه��ای جنگی 
وحش��یانه، آمریکا قرار داش��ت که تاش داش��ت 

از اهرم ه��ای منطقه ای برای مه��ار ایران و قدرت 
روزافزون انقاب اس��امی جلوگیری کند. تحریم 
اقتص��ادی آمری��کا علیه ای��ران، ع��راق را بیش از 
گذشته با انگیزه تر کرد. ماهواره های آمریکا تصاویر 
نبرد و اطاعات اس��تراتژیک نظامی را س��اعت به 
ساعت به ایستگاه های آمریکا منعکس می کردند و 
ایستگاه های ردیابی، کلیه مکالمات نیروهای مسلح 
ایران را ثبت کرده و در اختیار ارتش صدام حسین 
می گذاش��تند. تش��کیل ش��ورای همکاری خلیج 
فارس و ایجاد یک نیروی نظامی امنیتی در خلیج 
فارس با نظ��ارت و رهبری آمریکا، در واقع حضور 
نظامی آمریکا در منطقه را مش��روعیت بخشید تا 
در ص��ورت تضعیف عراق و برتری ای��ران، آمریکا 
مستقیما کفه ترازو را به نفع عراق سنگین تر کند.

رژیم بع��ث عراق همچنین جن��گ از راه دور 
)جنگ نفتکش ها، جنگ شهرها و حمات موشکی 
بر علیه مراکز اقتصادی( را در رئوس اهداف نظامی 
خود قرار داد و آمریکا در راس کش��ورهایی بود که 
امکانات نظامی وسیعی را در این زمینه در اختیار 

دولت بعثی عراق قرار دادند.

جنایت امریکا در عراق
جنگ عراق یک عملیات نظامی اس��ت که در 
۲0 مارس ۲003 ب��ا حمله یک ائتاف بین المللی 
به رهب��ری ایاالت متحده به عراق آغاز ش��د. این 
جنگ با خروج آخرین تیپ رزمی آمریکایی در ۱۹ 
اوت ۲0۱0 به ط��ور رس��می خاتمه یافت. هر چند 
بع��د از آن ه��م حدود 50 هزار نی��روی آمریکایی 
عمدت��اً به بهانه آم��وزش س��ربازان عراقی در این 

کشور باقی ماندند.
دو توجیه عمده برای آغاز این جنگ توس��ط 
جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح ش��د 
که یک��ی از آن ها رابطه صدام حس��ین با القاعده 
و دیگری نابود کردن س��اح های کش��تار جمعی 
عراق بناب��ر توافق نامه ۱۹۹۱ ب��ود. تجاوز به زنان 
و کودکان، بهره گیری از س��اح شیمیایی، کشتار 
جوان��ان و مخالفان حمله نظام��ی آمریکا، تخریب 
نهادهای آموزش��ی و بهداشتی، غارت اموال مردم، 
کش��تار بی دلیل بی گناهان، آزار و اذیت کودکان، 
کش��تار دسته جمعی اهالی روستاهای عراق، زنده 
به گور کردن مخالفان، به آتش کشیدن روستاهای 
مخالف حضور نظامی آمریکا در عراق و... برخی از 

جنایت های آمریکا در کشور عراق است.
ش��مار نظامیان آمریکایی که در جنگ آمریکا 
در عراق کش��ته شدند به ۴ هزار و 7۹5 نفر رسید 
و هزین��ه جنگ در عراق 7۸0 میلیارد دالر برآورد 

شده است.
براس��اس این جنگ افروزی آمریکا، در عراق 
تا سال ۲007 س��وءتغذیه کودکان به ۲۸٪ رسید 
و گزارش ها حاکی از آن بود که حدود 60 تا ٪70 
از کودکان عراقی دچار مش��کات روانی ش��ده اند. 
بیش��تِر عراقی ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی 
نداش��تند. به نظر می رس��ید ش��یوع وبا در شمال 
عراق به س��بب کیفیت پایین آب بوده باشد. بیش 
از نیمی از پزشکان عراقی بین سال های ۲003 تا 
۲006 این کش��ور را ترک کردند. گفته می ش��ود 
که کاربرد اورانیوم ضعیف ش��ده و فسفر سفید در 
س��اح های آمریکایی باعث نارسایی های نوزادان و 

سرطان گسترده در فلوجه شده است.
بنابر آمارهای کمیس��اریای عالی سازمان ملل 
ب��رای پناهن��دگان، ۴/۴ میلیون عراق��ی تا پایان 
۲0۱5 آواره ش��ده اند. در ط��ول جن��گ جمعیت 
مس��یحیان عراق��ی به ش��دت کاهش پی��دا کرد 
ب��ه طوری ک��ه از ۱/ 5 میلیون نف��ر در ۲003 به 

500000 نفر در ۲0۱5 رسید.
طبق آمار ویکی لیک��س پیرامون گزارش های 
روزان��ه طبقه بندی ش��ده جن��گ ع��راق، از ژانویه 
۲00۴ تا دس��امبر ۲00۹ نی��ز 660۸۱ غیرنظامی 
کش��ته ش��دند. این در حالی اس��ت که براس��اس 
پژوهش مؤسسه نظرس��نجی ORB که در تاریخ 
اوت ۲007 منتشر ش��ده است، ۱033000 مرگ 
خشونت بار ناش��ی از جنگ در کشور عراق اتفادق 
افتاده است. اما با همه این تفاسیر آیا می توان باور 
کرد ک��ه امریکا برای حفظ ۱50 نف��ر از نظامیان 

دشمن انسانددوستی به خر ج داده است؟!

رسوایی دروغ حراست از جان 150 ایرانی و ممانعت ترامپ از حمله با مروری بر جنایات آمریکا

ناتوانی و منت انسان دوستی یانکی ها 


