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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ می ١٨

  " آی.اس.آی"تجارت خون 

  با

  کودک کش آن" تيم ھای مرگ" و "ای.آی.سی"

٨  
  :چرائی مخفی نمودن جسد: ھشتم

 چگونه به بن الدن دست "تيم مرگ"ی بايست در آنجا چه گذشته و در قسمت قبل به کمک عکسھا نشان داديم که م

 ناظر حقوق بشر ملل -مگر نکته ای که از ھمان آغاز اعالم اين جنايت تا حال با وجود فشار ھای رسمی. ديافته باش

  و شخصی صد ھا تن از افراد و اشخاص کمترين توجھی بدان صورت نگرفته، به عالوۀ چگونگی کشته شدن-متحد

يک انسان بی دفاع، مريض و خلع سالح، ديدن تصويری از جسد به اصطالح بن الدن و ساير کشته شدگان می 

اين کتمان روی ھر دليلی که صورت گرفته باشد تا زمانی که کاخ سفيد واقعيت آن را گزارش ندھد، نمی توان . باشد

  :احتماالت آتی را در قضيه منتفی دانست

بلکه به .  کشته نشده است- اگر پای بن الدنی در ميان بوده باشد-تمال آن است که بن الدنولين و نزديکترين احا-١

استناد حرف دختر بن الدن که گفته است پدرم زخمی بود که وی را با خود پائين بردند، تا ھنوز زنده و در دست 

  .باشدمی اسير وی  امپرياليزم جنايت گستر امريکا و عده ای شرکای مطمئنتيمی ھای از شکنجه گران 

بوده با اين اعالن وی را که از ديد " وفرار به جل"ف کاخ سفيد به اصطالح در چنين حالتی اعالم مرگ وی از طر

کاخ سفيد مستحق شديدترين شکنجه ھا تشخيص داده شده به مثابه يک انسان مرده از تمام حقوق انسانی و احتماالً 

رگاه از اين منظر به قضيه نگريسته شود بسيار احتمال دارد که ھمين ھ. دعوا ھای حقوق بشری محروم می سازد

توی خواننده آن را می خوانی فردی بيمار، به شدت زخمی در که اکنون که من اين سطور را می نويسم و يا بعد تر 

. ی نمايدئنسرابينی شدۀ کاخ سفيد داستا زير شديد ترين شکنجه ھا قرار داشته باشد، تا مطابق سناريوی از قبل پيش

از او بخواھند تا مطالب دروغی را سرھم نموده متحدين چندی را در عرصۀ ملی و بين المللی به سمت دار ھدايت 

 وقتی آدم به اين نوع ترفند ھا می انديشد و حماقت رئيس جمھور رژيم واليت فقيه را می شنود که به گفتۀ - .نمايد
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مايد که گويا بن الدن قبالً در اختيار امريکائی ھا قرار داشته و اکنون خودش به اساس اسناد دست داشته ادعا می ن

زيرا از کجا معلوم . وی را به قتل رسانيده اند، تعجب می کند که يک انسان چقدر بايد احمق باشد که چنين ادعا نمايد

يران و ھمکاری ھايش با که ھمين اکنون، شکنجه گران بن الدن را زير فشار قرار نداده باشند تا چيزی در مورد ا

احمدی ! راف نمايد و فردا ھمان اعتراف را  بر روی جمھوری اسالمی نکشند که بلیتتروريزم بين المللی را اع

  .ما از بن الدن تحقيقاتی داريم که در مورد ايران چنين گفته است. نژاد درست گفته بود

 خواھد شد و يا اين که فقط در امور امنيتی و حال چنين اعترافاتی به منظور بھره برداری ھای سياسی علنی

  .استخباراتی از آن استفاده به عمل خواھد آمد نمی توان از حاال پيش بينی نمود

مقتول را چنان غير انسانی کشته باشند که کاخ سفيد نتوانست آنرا " تيم مرگ"احتمال دوم آن است که جنايتکاران -٢

طر آن که اين موضوع اندکی بھتر قابل درک گردد لطف نموده به اين عکس به خا. به مردم و رسانه ھا نشان دھد

  :نظرا ندازيد

  

  

  :د توجه نمائي اين نکات بيشتر از ھمههفوق بادقت نظراندازيد و بلطفاً باز ھم به عکس 

 خانم کلينتون چه چيزی را می بيند که با وجود تربيت در ھمچو نھادی، ناگزير است دستش را به خاطر جلو -١

  .گيری از فرياد وحشت جلو دھانش برده و با چشمان از حدقه برآمده آن صحنه را نظاره کند

 را می بيند که آن طور کوچک شده در ی شاديھا کردند، چه چيزویده ھای سياسی از تخت نشينی  اوباما که لو-٢

  سر را ميان دوشانه فرو بردن از ديد روانی عالمت-حاليکه سر را ميان دوشانه فرو برده صحنه را تماشا می کند

  .التی می رساندعجز و درماندگی فرد را در چنان ح

  .يش می گذارندارا به نم" دندان خائی"دفاعش تقريباً ھم زمان نوعی از نگاه خيره توأم با  معاون اوبا ما و وزير -٣

 از ھيالری ندارد و چشمان وی نيز از حدقه برآمده ی در حالی که فرد نشسته در پھلوی خانم کلينتون دست کم-٤

  . منظره طفره می رودنب، از ديداست، فرد نظامی با لباس فرماندھان ھوائی با تبختر فرعونی ضمن بازی با لپ تا

  .به ھمين سان ساير شرکت کنندگان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 از ی، توجه خوانندگان را به بخشبگيرموقت خوانندگان را به تحليل عکسھا از ديد روانشناسی آن که در اينجا بدون 

را به کار " یقساوت امريکائ"  نمايم تا وقتی بعد تر ترکيبزان امريکائی در طول تاريخ جلب میاقدمات عملی سربا

  .می برم معنای آن برای خواننده قابل فھم باشد

دقت کرده باشند، در آن زمان يکی از تجارت ھای " ھاليوود"ساخت " کاوبای"خوانندگان گرامی ما اگر در فلم ھای 

 بار اين مالمتی را نيز  بيچاره پدر و اجداد اوباما که بايد به خاطر فرزند جنايتکارشان-کثيف اجداد مقامات کاخ سفيد

سربازان و حتا . سرخ پوستان يعنی باشندگان اصلی قارۀ امريکا بود" پوست سر" فروش - در قدم اول قبول نمايند

و در ظاھر رشادت خويش را به اثبات رسانيده ند ماجراجويان به خاطر آن که از طرف دولت پولی به دست آورد

ا نمی توانستند چون دوران ھای قديم سر طرف را قطع نموده و به دشمن نشان بتوانند، از آنجائی که برای اثبات مدع

دھند، پوست سر سرخ پوستان مظلوم را بعد از کشتن از قسمت پيشانی الی قسمت فرق سر جدا کرده، به مقامات 

 تجارت به نان يادمی کردند و در ھمان زمان بودند کسانی که از اين نوع" سکالپ" اين رسم را به ، نشان می دادند

  .و نوائی رسيدند

چه جناياتی را مرتکب شدند شايد تذکر دو دوم و جنگ عمومی اول اين که ارتش امريکا در جريان جنگ عمومی 

  .واقعه برای نشان دادن ميزان قساوت امريکائی کامالً کفايت نمايد

آن جا که فقط زنان و اطفال در به خصوص کليسای معروف آن يکی بمباردمان شھر درسدن المان ، اين دو واقعه

 ارتش المان است که به قتل عام جم تسليم بدون قيد و شرطاعالن  ختم جنگ و  پناه برده بودند آنھم بعد ازمحل

غفيری از مردم درسدن انجاميد و ديگری دو بمب اتمی در ھيروشيما و کازاناکی است که فاجعۀ آن بر کسی پوشيده 

  .نيست

ۀ جنايات امريکا، در ويتنام، کامبوج، الووس، عراق و ساير نقاط جھان است که بدون ترديد  به ھمين سان کوھوار

  .ھريک از آنھا در نوع خود می تواند بی نظير و بی رقيب به شمارآيد

اعم از زن، مرد، کودک، پير ويا  از ھمه نزديکتر جناياتيست که ھم اکنون در حق مردم به پا خاستۀ افغانستان 

شاغل در " تيم ھای مرگ"مگر ھمين چند ماه قبل نبود که تعدادی از اعضای يکی از . م می دھندان انجاجو

 و کشيدن چشم و ساختن کلکسيون از آنھا آنھم بعد از آن  و انگشت دست و پا افغانستان به جرم بريدن، گوش، بينی

 که دفتند، مگر ھمين ديروز نبو مورد باز خواست قرار گریکه جرم شان از پرده بيرون افتاد به صورت نمايش

ان بی پناه و دست و پا بسته انداخته از آن لذت وغريب سگھای ھار را به جان زندانيسربازان امريکائی در زندان اب

  می بردند؟

خالف تصور آن عده از مزدوران غرب که می خواھند چنين وقايعی را به صورت استثناء جازده، ساير افراد ارتش 

 بخشی از سيستم جنايتکارانه ای است که از آغاز بنيان ن نوع جنايت کارتگان معرفی بدارند، ايامريکا را فرش

 دشمنان امريکا  به سربازان آن کشور رای سرکوبیگذاری اياالت متحده امريکا به مثابه دستور نا نوشته اما مجاز، ب

  .تجويز شده است

ايطی تا حال امريکا قبول ننموده که سربازان، افسران و يا  ھمين اساس ھم است که ھيچ گاھی و در تحت ھيچ شره ب

 آنھا نه تنھا در کشتن .به پای ميز محاکمه کشانيده شوندبشريت مقامات امريکائی به جرايمی از قبيل جنايت عليه 

رتش ا. افراد ھمه بدون استثناء دست باز و آزاد دارند، بلکه در چگونه کشتن نيز به ھيچ مقامی پاسخگو نيستند

  .امريکا ھمان ديو جادوئی است که وقتی از بوتل بيرون شد به جز مرگ ھيچ چيزی آنھا را از جنايت باز نمی دارد
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وقتی چنين گذشتۀ ننگينی را در ارتش امريکا در نظر بگيريم که گفته می تواند که بر روی بن الدن زخمی چه آمده 

  ؟است

القاعده به مانند گوسفند سر وی را گوش يعنی ز ھم شرکای فردای شان آيا به مانند شرکای ديروز، رقبای امروز و با

و گذاشتن آن در موزيم جنايات ارتش، خواسته اند غرور  تا گوش بريده و با جدا کردن آن سر، فرستادنش به امريکا

  د می کشد؟شکست خورده را ترميم نموده انتقام از آن دشمن خود ساخته بگيرند، که خانم کلينتون از وحشت فريا

آيا ھريک از سربازان به خاطر تحميل شکنجۀ بيشتر بر آن فرد بيمار و زخمی، قسمتی از بدنش را بريده و به طور 

يادگاری برای خود و اوبا ما نگھداشته اند که اوبامای حقوق دان باديدن صحنۀ واقعی مرگ آنچان موش مرده شده 

  است؟

ر قه ای در گرفته که مقام نظامی حاضاعضا و جوارح مضروب چنان مساب آيا به مانند گرگان درنده در قطع کردن 

  ؟ کشيده چشم ھا را پائين می اندازددر صحنه از ديدن آن خجالت 

 و در قرن بيست و يک  باشدکار خود را نموده" قساوت امريکائی"  اگر آن طوری که تاريخ امريکا نشان می دھد

  :بايد نوشت مطابق سنت ارتش امريکا پيش برده باشند ھا کار خود را"آتيال"جانشينان راستين 

بايد پرسيد که کدام قسمت بن الدن، اکنون در نزد  آن را ندارند، نشاندادنوز توان نموده اند که امر" مثله" جسد را 

  ؟چه کسی است

رسيده چه  الدن از ھمه مھمتر آقای اوبامای عاشق حقوق بشر بايد پاسخ بگويد که سھم خودش از آن کشتار فجيع بن

  . است

  :در ھمين جا جا دارد بيفزايم

 فرد مجروح در ميان نباشد، بر مبنای شناختی که از امپرياليزم امريکا جۀھرگاه پای زنده نگھداشتن و استمرار شکن

و ارتش آن کشور در طول تاريخ دارم، با قاطعيت حکم می نمايم که آنھا حد اقل به دنبال جدا کردن سر بن الدن 

خودداری نمودند، چه بسا وی ا از دفن جسد تو به ھمين دليل ھم است که آنھا ح. سدش را نيز مثله نموده اندج

  .چيزی باقی نگذاشته باشندجسد سگھای ھار ارتش امريکا برای دفن از 

  دادامه دار                                                                                      


