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  ٢٠١٩ جون ٢٩
  

 ».F.B.I«داستان واقعی 

  

  

 پوست سياه کنشگران از نظر مورد افراد که وقتی تا مورد اين در. است تاريخی ۀسابق دارای مردم از FBI جاسوسی

 سفيدپوست ثروتمندان یئاستثنا طور به که شود می باز وقتی تنھا انتقادات کالف سر. نکرد مخالفت کسی ھرگز بودند،

  .است FBI جاسوسی و جاسوسی واقعی داستان اين. گردند می شنود و لوکنتر قربانی

*****  

 افسر يک که را او امر ھمين. بود FBI يسئر ٢٠١٣ تا ٢٠٠١ سال از» مولر رابرت «آقای  ويتنام نگج پيشکسوت

 بازرس مقام به انتصاب برای شرايط بھترين واجد بود، دولت ۀسابق با کارمند و حقوقدان يک ،حریب نيروی ۀباسابق

 امر اين در تحقيق مأمور جاری سال بھار تا ٢٠١٧ مه ماه از متحده اياالت دادگستری وزارت جانب از که کرد می ويژه

  است؟ داشته قرار روسيه با ارتباط در پيروزی از پيش مپتر دونالد جمھوری رياست نامزد انتخاباتی تيم آيا که شد

 آب بر نقش مپتر برکناری روند اجرای برای را دمکرات حزب اميد زيرا درآمد، آب از نثیخً نھايتا» مولر «تحقيقات

» مولر «آقای FBI مأمور که کردند ناراحتی و خشم ابراز بارھا اطرافيانش و جمھور يسئر ديگر طرف از ولی. کرد

  ».است کرده جاسوسی «ھا آن مورد در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اردوگاه طرف از اتھامات اين باشد آشنا تبار یئفريقاا ھای یئمريکاا بخش آزادی مبارزات تاريخ به کمی که کس ھر

  چرا؟. داند می مسخره خيلی را مپتر

FBI کند جاسوسی پوست ه سيا کنشگران ھای سازمان و ساختارھا از که بيند می اين در را خود ۀظيفو که است سال ھا ده .

 جھانی بھبود انجمن مؤسس و فريقااپان ھوادار که) ١٩۴٠ تا ١٨٨٧(» گاروی مارکوس «مورد در ًمثال مورد اين

 کرد، می رھبری را» ريقافا به بازگشت «جنبش و بود Universal Negro Improvement Association سياھان

  .است صادق

 قدم به قدم FBI سازمان طرف از) ١٩۶٨ تا ١٩٢٩(» جونيور کينگ لوتر مارتين «شھروندی حقوق کنشگر طور ھمين

 مريکاا ۀمتحد اياالت کمونيست حزب که بود آمده يافت، انتشار بعدھا که سازمان اين اسناد در. بود شنود و تعقيب مورد

CPUSA» به کشور اين در تا آورد وجود به کارگران و پوستان سياه بين پيمانی کرد می کوشش ١٩۶٠ ۀدھ اوايل در 

» .بخشند تحقق را اھداف اين داشتند وظيفه  سازمانش و» جونيور کينگ لوتر مارتين«) …. (يابد دست خود اھداف

 برای بود، گرفته ھتلی اتاق در خفيانهم که را یئويديو FBI اش، خانوادگی زندگی تالشی و او عمومی کردن بدنام برای

  .نمود ارسال» ِکورتا «لوتر، مارتين ھمسر

. برد نام گرفت، انجام  پانتر کبل حزب مورد در وسيع سطح در که FBI ۀخرابکاران ھای فعاليت از بايد طور ھمين و

 بھتر يا جاسوس يک. ودب وار نمونه ايلينويس در حزب اين يسئر معاون) ١٩۶٩ تا ١٩۴٨(» ھامپتون فرد «مورد

 بلکه نھاد، خود اربابان اختيار در را شيکاگو در» ھامپتون «آپارتمان ۀنقش تنھا نه FBI پرووکاتور آژان يک يمئبگو

 او، منزل به FBI ۀشبان پاتک ھنگام شود مطمئن تا ريخت آور خواب دوای او ۀنوشاب در خاطر اطمينان برای

 اش، خونی رختخواب و او خواب اتاق در ًشخصا ١٩۶٩ مبردس ۴ از پس من. ستني خود از دفاع به قادر» ھامپتون«

» کالرک مارک «نام به پانتر کبل حزب ديگر عضو يک او با. داشتم حضور بود، رسيده قتل به خواب در او که محلی

  .بود هحامل ماھه ھشت او. برد در به سالم جان  »فرد «دختر دوست ،»جانسون دبورا«. رسيد قتل به نيز

 پوست سياه کنشگران از نظر مورد افراد که وقتی تا مورد اين در. است تاريخی ۀسابق دارای مردم از FBI جاسوسی

 سفيدپوست ثروتمندان یئاستثنا طور به که شود می باز وقتی تنھا انتقادات کالف سر. نکرد مخالفت کسی ھرگز بودند،

  .است   FBIجاسوسی و جاسوسی واقعی داستان اين. گردند می شنود و لوکنتر قربانی

 نام به» فاندروال جيم «و» چرچيل وارد «ھای کتاب که است خوب آورد دست به تری دقيق تصوير بخواھد که کس ھر

 The FBI`s Secret Wars) ١٩٨٨/٢٠٠٢ (یئمريکاا پوستان سرخ جنبش و پانتر کبل حزب عليه FBI پنھانی جنگ

Against the Black Panther Party and the American Indian Movement طور ھمين و Cointelpro 

Papers: Documents from the FBI`s Secret Wars Against Dissent in the United States 

  .کند مطالعه را) ١٩٩٠/٢٠٠٢(

  

  جوان دنيای: منبع 

  تعدال تارنگاشت


