جنگ علیه تروریزم" متجاوزان امپریالیسم امریکا-شرکا ،جنگ علیه خلق ها است

روشنفکر نمایان و ایادی خود فروخته امپریالیست ها ،ندا در میدهند که چپی ها و کمونیست ها بی جهت در برابر "جنگ
علیه تروریسم" امپریالیسم امریکا موضع گرفته اند .این ایادی وجدان باخته و به پستی گراییده ،مدعی اند که شعار های چپی ها و
کمونیست ها در جهت عکس واقعیات –که از دید شان مبارزه امپریالیست ها علیه بنیادگرایی اسالمی باشد -قرار دارد .برای آنکه
بدانیم که آیا این روشنفکر نمایان خود فروخته آیا راست میگویند یا چپ ها و عمدتا کمونیست ها ،بهتر است که از آمار استعانت
جوییم .نیروی دستگاه های اهریمنی تبلیغات سیاه سرویس های جاسوسی و بستگان آن سرویس ها ،با آنکه جهان اوبارانه در صدد
مسخ واقعیات و سم پاشی بر ذهنیت ها است ،با آنهم در برابر استحکام واقعیات "نهفته" در آمار ،ببر کاغذی بیش نیست .با آنکه آمار
رسمی اغلب در جهت پرده پوشی بر شدت جنایت پیشه گی های امپریالیست های اشغالگر عمل میکنند ،از همین آمار نیز میتوان به
عمق فاجعه و شدت قتل عامی که اشغالگران امپریالیست در کشور های اشغالی و سایر مناطق و کشور ها راه انداخته اند ،پی برد.
نگاهی بر آماری که در مورد شمار تلفات جنگ های اشغالگران امریکایی-شرکا از سال  1002تا اپریل  1022نشر شده
است ،به بهترین وجهی رد کننده ء اکاذیب روشنفکر نمایان وجدان باخته بوده ،و با صد زبان این تز صحیح مطروحه از سوی
کمونیست ها را مهر تسجیل می بخشد که" :جنگ علیه تروریزم" متجاوزان امپریالیست امریکایی-شرکا ،جنگ علیه خلق ها است

آماری که در زیر به بررسی میگیریم در برگیرنده ء شمار مرگ های غیر مستقیم ،که صد ها هزار بیشتر از مجموع تلفات
است ،نمی باشد .این آمار تلفات مستقیم را ارائه میکند.
از سال  1002تا ماه اپریل  1022میالدی ،اقدامات تجاوزکارانه و جنگی امپریالیست های امریکایی-شرکا در افغانستان،
عراق و پاکستان  000000کشته بر جای گذاشته است .از این میان 110000 ،تن را افراد عادی یا ملکی در بر میگیرد 2001 .تن
نظامیان امریکایی در این جنگ ها جان باخته اند 2606 .نفر از کشته شده گان را قراردادی ها (= اجاره کاران برای متجاوزان
امپریالیست امریکایی) تشکیل داده است .به تعداد  200مرگ را منسوب به "کارگران موسسات بشر دوست" خوانده اند .پر هویدا
است که این "کارگران بشر دوست" همان اجیرانی اند که در انجو های امپریالیستی و یا انجو های وابسته به امپریالیسم در خدمت
تحکیم رژیم های پوشالی و در جهت هموار نمودن راه برای اشغال بیشتر کشور ها قرار دارند 022 .ژورنالیست طی این سالیان
کشته شده اند .شمار کشته شده گان نیرو های موتلف اعم از پولیس و نظامیان را  00233تن قید نموده اند .بقیه کشته شده گان از
نیروی ائتالف را  2201نفر
ذکر نموده اند .شمار کشته شده گان نیروی مخالف را  00012تن ثبت نموده اند.

حال به تحلیل آمار فوق می پردازیم:
شمار کشته شده گان نظامی و دخیل در نبرد در "دو سوی جبهه جنگ" یعنی شمار کشته شده گانی که سوای افراد ملکی
باشند 216003 ،نفر میشود .این رقم ،صرف  ٪02.20تلفات را در بر میگیرد .حال آنکه ،شمار تلفات افراد ملکی یعنی شهروندان
بیچاره ای که قربانی سیاست های تجاوزگرانه و حمالت وحشیانه و بمباران های فاشیستی و جنگ افروزی های امپریالیست های
اشغالگر شده اند ،دست کم به  ٪ 21.006میرسد ( که تعدیل این رقم 20 ،فیصد باشد) .قسمی که می بینیم تلفات عمده و اصلی را
مردم ملکی و عادی متحمل شده اند .این خلق های بیچاره و بی دفاع اند که قربانیان اصلی تجاوزکاری های امپریالیست های
امریکایی-شرکا اند.
آری! آمار با صد ها زبان سخن میگویند! حتی آمار "تعدیل شده" و "کم خطر" منتشره از سوی خود اشغالگران امپریالیست!
با بررسی این آمار ،حقانیت ادعای کمونیست ها یکبار دیگر مسجل میشود! آری! "جنگ علیه تروریزم" اشغالگران امریکایی-شرکا،
چیزی جز جنگ علیه خلق های بی دفاع نیست .اگر شمار کشته شده گان "مخالفان" را که  00012تن ثبت کرده اند ،و ٪ 10.2
تلفات را تشکیل میدهد ،با شمار تلفات ملکی مقایسه کنیم ،می بینیم که ،تلفات غیر نظامیان چیزی حدود دو نیم برابر با تلفات از میان
"مخالفان" مسلح بوده است.
اگر رقم درشت دیگر در آمار تلفات را که منسوب به "نیروهای مخالف" یعنی "مخالفان اشغالگران" است ،را بر شمار
تلفات افراد کشور های اسیر و در گیر مطامع و حمالت اشغالگران امپریالیست بیافزاییم ،در آنصورت ،شمار تلفات به  000012تن
یعنی به  ٪ 00.00202میرسد! این به آن معنا است که قربانیان ملکی +نیرو های نظامی یا شبه نظامی "مخالف" اشغالگران
امریکایی-شرکا در مجموع بیش از  ٪ 00از تلفات این جنگ ها را تشکیل داده اند! اشغالگران امریکایی-شرکا با استفاده از مدرن
ترین و مدهش ترین انواع اسلحه کشتار جمعی و تکنالوژی های جنگی بروز ،دست به کشتار زده اند .در مقابل ،خلق های بیگناه
قربانیان عمده ء این جنگ ها بوده اند.
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