
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
  oisPierre Dub-Jean-پی ير دوبوآ- نوشتۀ ژان
   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ مارچ ٠٧

  برای پايان بخشيدن به اسطورۀ کندی

  

بار ديگر فرصت  مبر آينده پنجاھمين سالگرد قتل جان اف کندی خواھد بود و بی گمان مربيان افکار عمومی يک نو٢٢

  . يادآور شوندجھان غرب را» قھرمان«و » بزرگ مرد تاريخ« اين یمناسبی پيدا خواھند کرد که نيکی ھا

اين . تا بتواند از دروازۀ بزرگ وارد تاريخ شود) توسط کی؟(با اين وجود تنھا، کافی نيست که آدم به قتل رسيده باشد 

مريکائی تصميم ھائی گرفته است که وجھۀ بارز او را نشان داده و  دوران رياست امحصول ناب نظام نخبه گرای 

  ...ی جھان تبديل کرده استجمھوری وی را به مصيبتی برای ملت ھا

، کندی طرح تسليحاتی گسترده ای را چ پست رياست جمھوری را تحويل گرفت، از ماه مار١٩۶١ جنوریوقتی طی 

ی را ئطرح کندی شمار موشکھای باليستيک قاره پيمای ھسته : در زمان صلح است ھا راه اندازی کرد که از مھمترين 

موشکھای ديگر افزايش يافت، و اين شمار بمب افکن ھای ستراتژيک و انواع به دو برابر افزايش داد، عالوه بر 

  .نيز چھار برابر شد» ضد چريکی« ويژۀ قطعات

مريکائی که به ابمب افکن ھای . ، کندی فرمان سرنگونی دولت انقالبی فيدل کاسترو را صادر کرداپريلدر کوران ماه 

به پايگاه ھای ھوائی کوبا حمله کردند و تجھيزاتی را که در سطح زمين رنگ ھواپيماھا و پرچم کوبا استتار شده بودند 

که را  نفره از کوبائی ھای پناھنده ١۵٠٠ديده می شد ويران کردند، ھم زمان کشتی ھای جنگی اياالت متحده يک گروه 

يدن به خشونت انکار ، تداوم بخش»تھاجم به خليج خوکھا«.  در سواحل کوبا پياده کردند،توسط سيا آموزش ديده بودند

ولی در . ناپذير و نقض قوانين بين المللی بود، که خوشبختانه با شکست جنجال آفرين اياالت متحده و مزدورانش انجاميد

  . نفر زخمی را متحمل شدند۴٠٠٠ نفر کشته و ١٧۶حملۀ تجاوزکارانه  مردم کوبا  
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يميائی عليه مردم کرا راه اندازی کرد، جنگ )  مزرعهعمليات کارگر(» رانچ ھند«، کندی عمليات گستدر کوران ماه ا

، ١٩٧١تا سال . ويتنام عبارت است از پخش مادۀ گياه کش معروف به مادۀ نارنجی در مناطق جنگلی و کشاورزی

بيش از دو ونيم ميليون ھکتار . شد از طريق ھواپيما روی ويتنام پخش  ميليون ليتر از اين مادۀ سمی عموماً ٨٠نزديک 

  .جنگل و زمين به اين مادۀ خطرناک سمی آلوده شد

افرادی که در مجاورت آن قرار داشته اند . عنصر نارنجی که حاوی دی اکسين است، برای انسان خطرناک می باشد

نوزادان يا به شکل جزئی .  آورندمی توانند به انواع و اقسام سرطان مبتال شوند و زنان نيز کودکان ھيوالئی به دنيا می

  ...و يا کلی با نقض عضو به دنيا می آيند

به گزارش مقامات . تولد کودکان ھيوالئی حتی امروز نيز ادامه دارد زيرا تحوالت ژنتيک نسل اندر نسل ادامه می يابد

 کودک ١۵٠٠٠٠ ھستند و  نفر ھنوز به دليل آلوده شدن به دی اکسين به بيماری ھای مختلف مبتال٨٠٠٠٠٠ويتنامی، 

  .از نقص عضو رنج می برند

و گاز سمی به ويژه برای کوره ھای ) جی فاربن- ای(يميائی ککنندۀ مواد پس از جنگ دوم جھانی، شرکت توليد 

ول پخش مواد ؤمدنی و نظامی اياالت متحده که مسايا رھبران . آدمسوزی، به جنايت عليه بشريت متھم و محکوم شد

   به ھمين سرنوشت دچار خواھند شد ؟، در ويتنام بوده اندسمی دی اکسين

برای کندی، يادمان او بايد در پيوند با دھشتناکترين جنايات قرن بيستم مطرح گردد، و با يادآوری اين نکته که به عنوان 

  ).١(مثال در فرانسه، دست کم به شکل نمادينه، خيابانھای بسياری را به نام او نامگذاری کرده اند

  

Victimes de l’agent orange 

:در منطقۀ پاريس و حومه بسياری از خيابانھا به نام کندی نامگذاری شده است ) ١  

: Paris (16ème), Le Bourget, Le Kremin-Bicêtre, Charenton-le-Pont, Nogent-sur-Marne, 

Rosny-sous-Bois, Massy, Alfortville, Montigny-le-Bretonneux, Villeneuve-Saint-Georges, 

Viry-Châtillon, Antony, Pavillons-sous-Bois, Colombes, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil, 

Saint-Maurice,… Même chose en Bretagne à Saint-Malo, Brest, Quimper, Lorient, Auray, 

Guingamp, Carhaix, Landerneau,… En plus d’un cours et d’un gymnase, Rennes a même 

donné le nom de Kennedy à une de ses station de métro. 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣چ مار۶

  ٢٠١٣ چ مار١مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  اياالت متحده: منطقه 

  جنايت عليه بشريت، تاريخ، فرھنگی و اجتماعی: موضوع 
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5324886/kennedy-de-mythe-le-avec-finir-en-pour/ca.mondialisation.www://http  

p…/2013/02/23/archive/com.hautetfort.tblanquistelepeti://http 

 

 


