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 ١٣۹۷اسد  -مرداد ١١

 قرار گرفتند  دیگردر روی همدر آن جنگ نظامیان آمریکایی و اتحاد شوروی در نبرد رو 

ترین مناقشات یکی از خونین -، جنگ سه ساله کره١۹۵٣ژوئیه  ۲۷درست شصت و پنج سال قبل، 

آلمان نازی و میلیتاریسم ژاپن، ایاالت دن شفقط پنج سال پس از تارومار  نیمه دوم قرن بیستم پایان یافت.

رینهارد گلن، گرهارد  اتحاد نمود. -اتحاد شوروی -متحد قبلیمتحده آمریکا با دشمنان پیشین برای مقابله با 

ها جنگیده گودریان، اریش فون مانشتاین، ارتور هایزینگر و دیگران که در جبهه شرقی نازی زوسل، هینت

ساختارهای دفاعی  های باال در ناتو وتپستوسط آمریکا دلسوزانه از محاکمه خالصی یافتند و به بودند، 

 آلمان گمارده شدند.ل فدراجمهوری 
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نسخه یعنی (، اپشوتعملیات درعلیه اتحاد شوروی )آمریکا برای جنگ بر برنامه ١۹۴۹در سال 

( آماده Plan Totality« )جامع طرح»تحت عنوان  ١۹۴۵تدوین شده در سال محرمانه طرح ه یافتل امتک

 بود.

درجه به دو قسمت تقسیم گردید: از َشمال ارتش اتحاد  ٣۸در پایان جنگ جهانی دوم کره از مدار 

مانگونه رفتار ها هشوروی آن را از اشغال ژاپن آزاد کرد، از جنوب ارتش آمریکا. آمریکائیها با ژاپنی

آمریکا بخدمت گرفتند  در ساختارهای ارتش مربیها: افسران ارشد را بعنوان مشاور و کردند که با آلمان

 بخش خلق چین فرستادند.رتش آزادیرا به جنگ با ا عادیان نظامیو 

آتی با اتحاد شوروی و چین انتخاب  هایبرای جنگ« طه پرشقن» مثابهبرا ها کره جنوبی آمریکایی

یانگ، ین حال، پیونگا باها مشارکت نماید. کردند. قرار بود ژاپن به طرفداری از آمریکا در این جنگ

 دشمن ننشستند. اتبه تماشای آرام این تدارکمسکو و پکن 

که تا یانگ اتحاد شوروی پس از مداخله آمریکا وارد جنگ شد. برای جلوگیری از شکست پیونگ

هزار  ۴۵یافت، مسکو در مجموع دست می یهای یکی بعد از دیگربه پیروزیورود نیروهای آمریکایی 

و مشاوران نظامی را برای کمک به جمهوری  هاسیمچینفر متشکل از خلبانان، تفنگداران ضدهوایی، بی

رهبر  دونگمائو تسه، فرزند مائو آنین دموکراتیک خلق کره اعزام کرد و چین صدها هزار پیاده نظام.

او داوطلبانه به ارتش شوروی پیوست، تا برلین رفت و  ١۹۴۲در سال  بود.به کره ها چین درمیان اعزامی

 در کره کشته شد. آمریکایی با بمب

ستان، فرانسه، فرستاد. اضافه بر این، انگلی به کره جنوبی نظامهزار  ۴٠٠ایاالت متحده آمریکا 

ی نظامهای واحد، استرالیا، زالند نو، کانادا، ترکیه، تایلند و برخی کشورهای دیگر بلژیک، لوکزامبورگ

آمریکا ایاالت متحده ز به ائتالف اعالم نشده بزمامداری دند. ژاپن نیکرجزیره کره اعزام خود را به شبه

 پیوست.

 ١۵ -میگفروند دو نشان داد.  هانسبت به آمریکاییرا برتری خلبانان اتحاد شوروی  ،نخستین نبرد

برآمدند.  آمریکایی ۸۴ -و اف ۸٠ -افکن افبمبفروند ها دههیچ مشکل خاصی از عهده مواجهه با بدون 

 دوبوفایوان کوژههای اتحاد شوری نیز تأثیر داشتند )و برتری فنی ماشینتجارب جنگ کبیر میهنی 

های هوایی را در کره جنگنده ٣۲۵ای، سه بار قهرمان اتحاد شوروی، فرماندهی گردان قهرمان اسطوره

نشان قهرمان  شایسته اعطایدر جنگ کره  نندهکرکتاتحاد شوروی شخلبان نفر از  ۲۲بعهده داشت(. 

 شدند.  شناختهاتحاد شوروی 



 

کاریکاتورهای چینی در خصوص جنگ کره: سین هو رزمنده جوان نظامی ژاپنی را به اسارت 

 گیردمی

یانگ، مسکو و پکن را محکوم سازمان ملل متحد در حمایت از سئول و واشینگتن، اقدامات پیونگ

، کذشته از به جنایات جنگی متعدد یصرفنظر از ارتکاب نظامیان کره جنوبی و آمریکای ،د. و اینکر

 یانگ برای تقبیح جنایات ایاالت متحده آمریکا صورت گرفت.درخواست مصرانه پیونگ

گزارش در »المللی دموکراتیک حقوقدانان تحت عنوان گزارش کمیسیون انجمن بین ١۹۵۲در سال 

 حاوی واقعیاتی از توحش نظامیان آمریکایی انتشار یافت.« مورد جنایات آمریکا در کره

حاوی مگس، کک و های )بمب لوژیکوکاربرد تسلیحات باکتریمستند حادثه فقره  ١۵در این گزارش 

جمعیت محلی در مواجه با حشرات  .قید شده بود ای(های رودهتیفوس، طاعون و عفونتعنکبوت آلوده به 

 سپردند.ها جان میده -هاده

های استفاده آمریکا از تسلیحات شیمیایی، از جمله، بمب  «گزارش در مورد جنایات آمریکا در کره»

نفر شهروندان غیرنظامی در  ۴۸٠ نامپودر کره را ثابت کرد. هنگام حمله شیمیایی آمریکا به شهر ناپالم 

به استفراغ، یرقان ازرق،  تهاجمات دیدگان سایرآسیبتعداد چنین حمالت بسیار بود. اثر خفگی مردند. 

 شدند.ورم ُشش و افزایش بیش از صد درصدی هموگلوبین دچار می
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تنها در سینچون در این جنگ به امر طبیعی تبدیل گردید.  هایان توسط آمریکاییکشتار جمعی غیرنظام

هزار و  ١۶، از جمله آنها عادینفر شهروند  ٣۸٣هزار و  ٣۵، ١۹۵٠نوامبر سال  ۷اکتبر تا  ١۷از 

زدند. نام میپاشیدند و آتش انداخته، نفت بر روی آنها می. ستمدیدگان را در گودال زن اعدام گردید ۲٣۴

بود. او محاکمه  هاریسونداد، اعمال غیرانسانی فرمان می ینبرای انجام چنکه  ییخانوادگی افسر آمریکا

 نشد.

 

های تصویری از فاجعه سیچون. نشان دادن این تصویر تا سال« عام در کرهقتل»نقاشی پابلو پیکاسو 

 در کره جنوبی ممنوع بود. ١۹۹٠

هزار نفر از شهروندان کره  ٣۴توسط نیروهای نظامی کره جنوبی،  سئول و پوسان پس از تسخیر

محاکمه کشته شدند. تحقیق و مشکوک به طرفداری از جمهوری دموکراتیک خلق کره بدون  جنوبی

هزار ساختمان )از  ۶۴جمهوری دموکراتیک خلق کره به نابودی پایتخت  -یانگپیونگ بمباران گسترده

 ها منتهی گردید.هزار واحد( و بیمارستان ۸٠مجموع 
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فیلم  ۲٠٠١سی در سال بیکانال تلویزیونی بیریچ. ای در روستای نوگونتیرباران فراریان کره

 ساخت ( درباره این رخدادهاKill ‘em All« )همه را بکش» ی بناممستند

در اثر بمباران شدید سدّهای  .دیدیانگ نیز بمباران گرساختمان سفارت اتحاد شوروی در پیونگ

شماری ها ساختمان ویران شد و تعداد بیتوسط آمریکا و جاری شدن سیل ده چاسانو  کوبونگ، کوسون

انسان به قتل رسید. پس از آن تفنگداران ضدهوایی اتحاد شوروی حفاظت از سدّهای کره شمالی را بعهده 

د ها به هواداری از بمباران اتمی چین و اتحاخود گرفتند. تعدادی از فرماندهان نظامی آمریکا در آن سال

 شوروی برخاستند.

های آمریکایی هواپیمای مسافری اتحاد شوروی را افکن، روز پایان جنگ، بمب١۹۵٣ژوئیه  ۲۷ اما

 نفر کشته شد. ۲١ساقط کردند، در این حادثه 

 ادشرکت در این جنگ نم بود برای واشینگتن. هشداریشرکت اتحاد شوروی و چین در جنگ کره 

ترساند. رو در ها را بیش از همه میهمکاری نظامی تنگاتنگ اتحاد شوروی و چین بود که آمریکایی

بمباران شهرهای اتحاد برنامه رویی با خلبانان اتحاد شوروی در آسمان کره، واشینگتن را به امتناع از 

ان دفاع از کشور در نفر از پرسنل ارتش خود را در جری ٣٠٠شوروی وادار کرد. اتحاد شوروی بیش از 

 دوردست از دست داد.

پیروزی در جنگ، به حمایت از کشورهای آفریقایی در مبارزه ضد جمهوری دموکراتیک خلق در پی 

های تسلیحاتی و متخصصان یانگ با ارائه کمکپیونگ ١۹۸٠استعماری آنها با غرب پرداخت. تا سال 
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پشتیبانی نظامی  از آنها گاسکار، زئیر و فلسطینموزامبیک، لیبی، الجزایر، مادانظامی به کشورهای 

 بعمل آورد.

های اتحاد شوروی یاد نامند. در آنجا از کمکبخش میهنی میدر کره شمالی این جنگ را جنگ آزادی

 ها و مقاصد آمریکا ندارند.کنند و هیچ توهمی نسبت به برنامهمی

 ـــــــــــــــــــ

 -که رژیم تروریستیترجمه شد، به آن کسانی « شرم کنید!حداقل، »کفتن مقاله حاضر تنها به قصد 

تلقی نموده و مذاکره و برقراری روابط با آن را به اذهان « دموکرات»صهیونیستی امپریالیسم آمریکا را 

 لکشی تقریبا کامپیشگان غربی آن را با نسل. همان آمپراطوری آمریکا که جنایتکنندعمومی حقنه می

 های کره زمین بوجود آوردند.بومی اتازونی بعنوان پلیس جهانی برای سرکوبی خلق جمعیت

روشن است که تمامی صفحات تاریخ آمریکا نه تنها از جنگ کره تا امروز در سوریه، بلکه، از همان 

های فوق تصور بشری. بطوری که هیچ مناقشه، روز نخست پیدایش، سراسر جنگ بوده و خونخواری

ه که اددی نوردر هیچ نقطه جهان و یا کودتای ضد دولتی محلی یا ری، حتی محدود جنگ، درگی

و  دخالتامپراطوری جعلی ایاالت متحده آمریکا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، مرئی یا نامرئی در آن 

 نداشته باشد.مشارکت 

 !، دشمن اصلی بشریت جهاننابود باد امپراطوری جعلی آمریکا

 مترجم


