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   ١موميا ابو جمال : نويسنده
 .ن .م:  ازبرگردان

  ٢٠١۶وری ر فب٢٣
  

   جرم و جنايتۀدر بار
داد دريا ھا بنا کرده اند، زيرا آب، آب از زمانی که انسان ھا در اجتماع زندگی می کنند، دھکده ھای شان را در امت

به عربی، (٢ "ُال فسطاط" يک پايگاه نظامی به نام ءبراين شھر قاھره، که در ابتدابنا.  زندگی سترين يک منبعيش

 تھدابگذاری ۴" ِتمز"  به امتداد دريای ٣" لوندينيوم"لندن، توسط رومی ھا به نام . بود، در کنار دريای نيل بنا شد) خيمه

 در امتداد دريای - بود ٧" پاريسی" يکی از اقوام - ۶" ِکلت"ِ که مربوط  قوم ۵" لوتيتيا"پاريس، از دھکده ای به نام . دش

در زمان " تيبر"و شھر روم در امتداد دريای . الخره به پايتخت کشور فرانسه توسعه يافتا  ايجاد شد، که ب٨" ِسن"

  .وری روم تھدابگذاری شدتمپراا

الھام گرفت، و اين دريا نيز اسمش " فلينت" امريکا، نامش را از دريای ١٠" ِميشيگن"  واقع در ايالت٩"  فلينت"شھر 

  . گرفته است- ِی به رنگ تاريک که در بستر اين دريا وجود دارندئَ جغل ھا- "ِسنگ ھای فلينت"را از 

ين دريا می گرفت و آب ھای  آب مورد ضرورت خود را از ا١١" جنرال موتورز"ده ھا سال شرکت موتر سازی 

يعنی آب . َفقط آب اسيدی و سمی در جريان بود" ِفلنت"َفاضالب خود را به اين دريا پمپ می کرد، تا اين که در دريای 

جنرال "از اين لحاظ  شرکت . اين دريا آنقدر تيزابی شده بود، که حتی اجزای فلزی موتر ھا را تخريب می کرد

  . موتر سازی خود را به خارج از امريکا انتقال دھدۀابريکتصميم گرفت، که ف" موتورز

" فرمان اضطراری" از طريق يک ١٢"ريک سنايدر" به امر والی اين ايالت به نام " ِميشيگن"يک مرجع رسمی ايالت 

" نتِفل" به حيث آب آشاميدنی اعالم و به خانه ھای مردم شھر ٢٠١۴َآب ھای آلوده با مواد سمی اين دريا را در سال 

. جلوگيری کردند" مديريت آب فرا منطقه"به ] جھت پاک سازی آب اين دريا[به اين ترتيب از پرداخت پول .  دادانتقال

ُ آلوده يا تيزابی شده بود، که حتی فلز را تخريب يا آب می کرد، برای مصرف مردم يک شھر مدرن ی قدربه را که یآب
در اخير امر فقط به خاطر حرص برای به دست آوردن پول بيشتر، مردم . اعالم کردند" به اندازه کافی خوب" امريکا 

  .را مسموم ساختند

ی ئ نبود، که آب ھای اين دريا را با مواد کيمياجنايت را در اين عمل نمی بيند؟ چرا در زمانش جنايتچرا ھيچ کس 

 دولت، فرمان ۀ نيست، که به خاطر مفاد بيشتر سرمايه داران و خزانجنايتمسموم ساختند؟ به عين دليل که امروز 

 یحاال بعض. ِمسموم کردن مغز ھای مردم و کودکان که تمام عمر شان رنج را بايد تحمل کنند، فرمان صادر کردند
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باز . ، ھستند دعوا جھت پرداخت غرامت، عليه کسانی که اين دريا را مسوم ساخته اندۀرسانه ھای احمق، خواستار اقام

ِھم ھمه چيز دور پول می چرخد، چيزی که ھرگز شفا برای  کسی نخواھد آورد َ.  

بر اساس دروغ، جھل و تکبر، . را مرتکب شوند  نيست؟ ھنگامی که شرکت ھا و دولت ھا آنايتجنايت، جنچه ھنگامی 

قديمی ترين تمدن ھای جھان را نابود ُدولت امريکا نيرو ھای نظامی خود را به عراق فرستاد، نسل کشی کرد و يکی از 

عراقی ھا در شکنجه گاه ھای جھنمی استخبارات امريکا پرتاب شدند، و زمانی که اين عمل شان افشاء شد، . ساخت

امريکا يک شکنجه گاه ديگری را در پايگاه . قضات امريکائی فقط چند نفر نگھبانان زير دستی را به محاکمه کشانيدند

جا نافذ  در آنجائی که قانون اساسی امريکا. ه است در جزيره ای که مربوط  به کشور کوباست، ساختنظامی غير قانونی

يک بخش اين زندان نظامی : شوخی نيست. می نامند" عدالت"دارند،  عملی را که در حق زندانيان آنجا روا می. نيست

  .  نامگذاری کرده اند١٣" اردوگاه عدالت"را " گوانتانمو"در 

بنجامين " عکس(١۴" بنجامين"َھمه چيز دور .  سرمايه داری مانند امريکا، فقط سرمايه مطرح ستۀجامعدر يک 

  .َفقط سود مھم است و بس. پول مھمتر از سالمت جسمی انسان ھاست. می چرخد) به روی نوت صددالری" فرانکلين

ِ را مرتکب شده باشد، که باالتر از جنايت يک نفر زندانی وجود ندارد، که جنايتیحتی " ميشيکن"در زندان ھای ايالت 
 که دولت اچيز تراست، به مقايسه به جنايت بزرگیجرايم زندانيان، ھر چيزی که باشند، ن. والی اين واليت باشد

ُاتفاق می افتد، جرم " ِفلينت" چيزی که در شھر. به خاطر چند دالر. به حق ھزاران انسان روا می دارد" ميشيگن"

  .اما به حساب نمی آيد، زيرا جنايت برای سرمايه داری ست. تدرتمندان اسق

  

1. Mumia Abu-Jamal 

2. Al-Fustat 

3. Londinium 

4. Themse 

5. Lutetia 

6. keltischen 

7. Parisii 

8. Seine 

9. Flint 

10. Michigan 

11. General Motors (GM) 

12. Rick Snyder 

13. Camp Justice 

14. Benjamin Franklins 

 

 
 


