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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

 
  Von Mumia Abu-Jamalموميا ابوجمال : نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از
  ٢٠١٧ می ٠٧
  

 بمب ھای مونيکا و سارين
  :حمالت به سودان، افغانستان و سوريه

  . مشکالت داخلی امريکا منحرف نمايند ازريکا می خواھند تا با جنگ اذھان رارؤسای جمھور اياالت متحدۀ ام

  

Mumia Abu-Jamal- Foto: APRIL SAUL 

 

موضوع متعلق به کالنترين افتضاع و رسوائی زمان ادارۀ ه ھای خبری اياالت متحدۀ امريکا از ديدگاه رسان 

به نسبت رابطۀ جنسی وی با کار ) ٢٠٠١ـ١٩٩٣" (نتنويليم بيل کل"مأموريت چھل و دومين رئيس جمھور امريکا 

ماجرای رابطۀ جنسی رئيس جمھورکلينتن که وی را در آستانۀ تھديد به اجرای خلع . آموز جوان در قصر سفيد است

 ١٩٩٨ از موقف فرمانده کل نيروھای نظامی امريکا در اگست "کلنتن"رانده بود، در ھمين موقع بود که  مقام 

  را ظاھراً به قرارگاه آموزشی اسالميستھا -راکت ھائی ھدايت شونده-  توماھاک٧٠با زيادتر از انه حمالت ھدفمند

در اطالعات .  دستور داده بود سودان درشھر خرطوم در شمال " ال ـ شيفا"  و به فابريکۀ دوا سازی  در افغانستان
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به امروز تأئيد نشده است،  ای گاز روانی که تا رسمی دولت اياالت متحده ادعا شده بود که در آنجا مواد اوليه بر

دادند در ارتباط با نام کارآموز ت شونده را که مورد استعمال قرارراکت ھای ھداي  منتقدان کلنتن .ليد می شده استتو

 تحقيق رابطۀ جنسی کلنتن را از  ماجرای  راکتھا به درجۀ اول بر ھدفی خدمت کرد، که. ناميدند" بمب ھای مونيکا"

 .ميسر آن منحرف ساخته، افتضاح جنسی رئيس جمھور را به حاشيه براند

، که رئيس جمھور اياالت متحدۀ امريکا "توماھاک" راکت ھائی ھدايت شوندۀ ۵٩بمباردمان پايگاه ھوائی سوريه با 

 توسط "سارين"چند روز قبل جھت عکس العمل در مقابل ظاھراً استفادۀ سالح کيميائی با گاز روانی " دونالد ترمپ"

به شيوۀ  دولت سوريه اعالم شد، به نظر من حمالت راکت ھای ترمپ عليه سوريه ھم بيشتر يک حرکت سطرنج 

 .ويليم کلنتن از سالح به منظور منحرف ساختن افکار عامه بود استفادۀ

ر پنج ريل د " Omu-Shinrikyo اومو ـ شينريکو"  تعدادی از اعضای فرقۀ مذھبی چاپان ١٩٩۵در ماه مارچ 

ً . زيرزمينی عابران ، گاز روانی سارين را رھا نمودند  انسان توسط يازده ١٣در نتيجۀ آن حملۀ تروريستی جمعا

جا خريطه ای که با گاز مايع سارين پر بودند، به قتل رسيده و چون آن وقت صبح زود تراکم رفت و آمد در ھمان

 ھزار نفر ۵فوق العاده زياد می باشد، در نتيجه به علت استفادۀ بمب ھای گازی، ھزاران نفر آسيب ديده از آن جمله 

 .  به خاطر مشکالت تنفسی مورد تداوی قرار گرفتند

  :منبع 

Aus: , Seite 6 / Ausland 

 

  :فزودۀ مترجما

  : راجع به نويسنده-١

 در سال ر می رود، در امريکا، يکی از قديمی ترين زندانيان در آن کشور به شما١٩۵۴ متولد "موميا ابوجمال"

 سال بيشتر نداشت، به اتھام واھی قتل يک افسر پوليس سفيد پوست زندانی شده، در جريان ٢۵ در حالی که ١٩٨١

  .ارۀ پوليس به خصوص سفيد پوستان قرار داشت، محکوم به اعدام گرديدمحکمه که سخت زير تأثير اد

 در حالی که ھمه حتا قضات می دانستند که وی بيگناه است، در دھليز مرگ ٢٠١٢ الی ١٩٨١از سالنامبرده 

ر مجازاتی که از لحاظ روانی بيشتر از اعدام می تواند يک انسان را در عذاب دچا. منتظر اجرای حکم اعدام بود

  .نمايد

وقتی خواستند، تا محکمۀ جديدی را برای وی برگزار " اوباما"يعنی در اوج قدرت و محبوبيت  ٢٠١٢به سال 

!!" لطف"را جھت تجديد نظر ناکافی اعالم داشتند، " ابوجمال"نمايند، محکمه ھمزمان با اين که تقاضای وکالی 

  .يير دادندشان را شامل وی ساخته، مجازات اعدامش را به حبس ابد تغ

" ابوجمال"آيد، قضيۀدر آخرين روز ھای حاکميتش بر می " اوباما"قراين و آخرين تالش ھای شخص ی که ازتا جائ

نخست آن که پوليس، وی را به مثابۀ سمبول حمله بر پوليس اعالم داشته، در بند .  عامل اساسی می باشددر کل تابع

ی می دانند که جرأت " کاکا سياه"در ثانی، سفيد پوستان نامبرده را کشيدن وی را نمودی از سلطۀ پوليس می داند و 

  .، لذا بايد بميردو بر روی سفيدپوست  دست بلند نمايدکرده 

تکتيک توجه : خوانده ام که نوشته بودند" موسوی" درست به خاطرم نيست در کدام نوشتۀ ھمکار عزيز ما آقای -٢

 و خارجی جلب نمودن، يکی از شناخته شده ترين و رايج ترين تکتيک ھمه را از مشکالت داخلی به مسائل سرحدی

ھا به شما رفته، طبق اسناد تاريخ، چنگيز خان مغول اولين کسی بود که آن را به مثابۀ يک قانون به احفاد خود 
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  .توصيه نمود

  :ته بودندکتابی که در آن قوانين چنگيزی درج شده بود، از قول چنگيز نوش" ياسا"ايشان به نقل از 

، يعنی ھميشه "برای آن که جوانان مغول شمشير بر روی ھم نکشند نبايد پای شان از پشت زين بر زمين قرار گيرد"

 .در سفر و متوجه سرحدات و دشمنان بيرونی شان باشند


