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   رضا نافعی:برگردان از -روسيه امروز

  ٢٠١۶ اگست ٢٩

  

  در تابوت ھا پنھان می شوند  امريکاۀاسرار انتخابات آيند

  
بوده  منبع آن ايميل ھائی   قتل رسيد، ه که ب»  ملی حزب دموکراتۀکميت«ھمکار ارشد » ست ريچ«حدس زده می شود 

ن سود کلينته ب»  ملی حزب دموکراتۀ کميت«که در   در ايميل ھای مذکور تقلب ھائی . منتشر کرد» يکيليکس و«که 

فقط يکی از چھار قتل رازآميزی است که در مدت زمانی کمتر » ست ريچ«اما قتل . صورت گرفته بود افشاء شده بود

 رسوائی گريبانش را  ن، کهعنوان شاھد عليه ھيلری کلينته  اين قربانيان يا تصميم داشتند بۀھم.  ھفته رخ داده است۶از 

  .ن سھيم بودند بدھند يا در تحقيقات عليه کلينتگرفته، شھادت

نقش داشتند، می توانستند برای او بسيار  ن  آن شکل، در تقلب ھای مکرر کلينتاين سه مرد ديگر ھم، که به اين يا

  .خطرناک شوند

 ملی حزب ۀ کميت« دعوا عليه ۀبود، متن دادخواست برای اقام» برنی ساندرز«ر که ھوادا» شوان لوکاس«قرار بود 

رو شد، در ه در حمام آپارتمانش روب   او  با جسد بيجان  ست، ھمدم زندگی لوکاس، گا ٢روز . را تھيه کند » دموکرات

ی در مرگ نشد و نتايج ليس قادر به تشخيص دخالت دست خارجوپ. لوکاس از سالمت کامل برخوردار بود  حالی که 

  .کالبد شکافی ھنوز در اختيار نيست

 جون ماه ٢٩روز چھارشنبه »  نيويورک پست« ۀروزنام. بودمتحد رئيس سابق اجالس عمومی ملل    ، »جان آشه«

مدعی شد که عامل مرگ او ايست متحد ملل . يافت شده است»  آشه« خود نوشت که جسد بی جان ۶ ۀ در صفح٢٠١۶
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 اين ادعا را تکذيب کرد که ًقرار دارد بعدا  نيويورک ۀکه در حوم) دابس فری( ليس محل اقامت او وپ.  استقلبی بوده

  .حنجره او ھنگام ورزش پاره و منتھی به مرگ او شده است

اتھام رشوه خواری در ه ، تاجر چينی، ب»نگ الپ سنگ « اتفاق متھم ديگر، ه  بعد بۀ ھفتۀروز دوشنب»  آشه«قرار بود 

به   اطالعات خود را راجع ،عنوان شاھده ب»  آشه«در عين حال قرار بوده که . مقياس ميلياردی در دادگاه حاضر شود

 ھنگام رياست » کميته ملی حزب دموکرات«، تاجر چينی، به » نگ الپ سنگ «  انتقال غير قانونی پول توسط،

  .نيز در اختيار دادگاه قرار دھد ن جمھوری بيل کلينت

نام ه مريکائی با محافظه کار و با نفوذ ۀ ساله، روزنامه نگار حقيقت جو و صاحب نام در رسان۴٩، » فلينمارک«

»Breitbart News «ۀيعنی ھمان روزی که مقاله اش در بار  ، ٢٠١۶ جوالی ٢٣او روز . ول امور دولتی بودؤمس 

با شعبات متعدد آن در سراسر » ياد کلينتون  بن« او ۀموضوع مقال. ن ھا منتشر شد ، درگذشتماشين پولسازی کلينت

 به  ھای سياسیدر آنجا ھم فقط چينی ھای ثروتمند نيستند که در برابر ابراز لطف .  در ھنگ کنگ جھان است، از جمله

  . ھم ھمين کار را می کنندبيجينگول در ؤنقد می پردازند، بلکه مقامات مس»  وحساب حق« ن ھای زرنگ بنياد کلينت

 پورتال اينترنتی شناخته شده برای اخبار مالی ، در مورد کل اين قضيه  يک  ،Zero Hedge    اظھار نظر فشرده

عنوان شاھد ه ب توان تئوری توطئه، تصادف يا حتی بدشانسی ناميد، ولی ھربار که کسی بتواند   را میاين: چنين است

ن کلينت  دی از اجساد در کنارمسير ن را به دادگاه بياورد، جسدش پيدا می شود، واقعيت اين است که فھرست باال بلنکلينت

  ».ن داده اندخفته اند، دھھا نفر که ھمه تحت شرائطی اسرارآميز جا ھا 

ن عنوان شريک در دفتر وکالت کلينته فوستر ب. »  وينس فورستر«شود به   احتماال قابل توجه ترين مورد مربوط می«

وايت « ۀدر مورد قضي وقتی که قرار شد او . ن باخبر بودرونی ماشين پولسازی کلينت از زندگی دًکامال حضور داشت و 

نظر . طرز اسرار آميزی درگذشته عنوان شاھد حضور يابد و شھادت بدھد به اه بن در دادگو کالھبرداری کلينت» واتر

  ».انده اند» خودکش«ليس اين بود که او خودکشی کرده است، ولی بسياری از مردم معتقدند که فوستر را وپ

  

  فراخوان رسمی برای کشتن ژوليان آسانژ

اما اين که يک سياستگر ارشد . ی کار دشواری نيست سياسۀقتل سفارشی در عرص مريکا ادر  واقعيت اين است که 

مريکائی را ا تلويزيونی و پر بيننده با جديت تمام از مردم بخواھد که يک شھروند ۀبا يک رسان مريکائی در مصاحبه ا

ع وقوه  ب٢٠١٠اين امر در سال . مريکا ھم تازگی داشتاقتل برسانند، حتی در خود ه که از لحاظ سياسی مقبول نيست ب

»  فوکس نيوز« ۀ پر بينندۀِژيست انتخاباتی حزب دموکرات در فرستنديسترات» ِ باب بکل«در دسامبر آن سال . پيوست

من مخالف . مريکا را زيرپاگذاشته استااين مردک خائن است، او تمام قوانين  :چنين گفت»  ژوليان آسانژ«در مورد  

  .»ضرب گلوله کشته شوده ، غير قانونی ب…اين مادر قح:  است کهاعدام ھستم، تنھا راه عملی که باقی می ماند اين

ولی اين کار برای . اخذه قرار گيردؤ به قتل مورد م به دليل فراخواندن» ِ باب بکل«:رفت که  در آن زمان انتظارمی

استه شده کرات خوه از آن زمان تاکنون ب. ژيست انتخاباتی حزب دموکرات نه عواقب حقوقی داشت و نه شغلیيسترات

توان مشاھده  با توجه به ھمين نمونه می. قتل برسد، وھيچ يک از اين خواست ھا مجازاتی در پی نداشته انده که آسانژ ب

  .اوباما نيز ديرگاھيست که آشکارا با فاشيسم نرد عشق می بازد»  چپ«کرد که دولت 
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