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  رضا نافعی:برگردان از –يونگه ولت 

  فريد پرواز: فرستنده
  ٢٠١ دسمبر ١٨

  در مراسم يادبود نلسون ماندال آنچه را اوباما نگفت

  ثبت استامريکااما در تاريخ جاسوسی 
  

ی جنوبی نلسن ماندال حضور افريقا در مراسم يادبود قھرمان آزادی  روز سه شنبه بارک اوباما از جمله کسانی بود که

   بود که ماندال را به دام»  سيا«  امريکا اين سازمان اطالعاتی  : نگفت،اما او در سخنانی که بيان کرد. داشت

 با اطالعاتی که در اختيار سازمان اطالعاتی ١٩۶٢ست گا ۵روز سيا بود که . ی جنوبی انداخت افريقانژادپرستان 

  . سال در زندان باشد٢٧   ی جنوبی گذاشت موجب دستگيری او شد و سبب گشت که اوافريقا

ئی امريکا صلح نوبل، روز پنجشنبه گذشته مجله ۀ جائزۀی جنوبی و برندافريقاپس از در گذشت رئيس جمھور سابق 

واشنگتن .  چگونه در تعقيب و شکار ماندال سھيم بود  قرن گذشته۶٠ ۀ در سالھای دھامريکا نيوزويک گزارش داد که

 بخش بزرگی از اورانيوم  امريکا.  و بسيار نزديک داشت  در آن زمان با رژيم تبعيض نژادی قرارداد ھمکاری نظامی

 ملی ۀمبارزان کنگر. مين می کردأوبی تی جنافريقامی خود را از ومی و تسليحات اتو نيروگاھھای ات مورد نياز برای

.  عليه کشورھای سوسياليستی نيز بودند  بودند بلکه عامل خطر در مبارزه  نه تنھا مزاحم معامالت خوب آنھاافريقا

سناتورھا، نمايندگان . اعالم کرده بود» يستترورر «  و رھبران آن را رسماً افريقا ملی ۀ کنگر امريکادستگاه رھبری 

    نلسون ماندال و تمام تروريست ھای«:  خود ميزدندۀ بر يق  ھمکاران سياسی آنھا مدال ھائی با اين شعار و کنگره

  .»! را اعدام کنيد  راافريقا ملی ۀکنگر

 يک   کرد کهء ژوھانسبورگ افشا  ساندی تايمز چاپۀ روزنام١٩٩٠ بروری ف١١اندک زمانی پس از آزادی ماندال در 

ی افريقا   ماندال را به سازمان اطالعاتی  رد پای نلسون١٩۶٢ست گا در آغاز ماه  »يالرد شرلیم«نام ه  ب»سيا«عامل 

 رخنه  افريقا ملی ۀ در رھبری کنگر  يکی از عوامل خود را»سيا«بنا به گزارش اين روزنامه . جنوبی نشان می دھد

ی افريقا عوامل سابق سازمان اطالعات  يکی از»ژرار لودی«. می دھد تا از جزئيات فعاليت ھای آنھا باخبر باشد

ئی ھا به آنھا کمک می امريکا مذکور اعتراف کرد که افراد او از آموزش کافی برخوردار نبودند و ۀ به روزنام جنوبی

ی جنوبی داده افريقا به سازمان اطالعاتی امريکادستور دولت ه  ب من حدس می زنم که شرلی اطالعات خو را«: کردند

  .» بود که ماندال از سر راه برداشته می شدامريکاسود  هاست، چون ب

رک تايمز و شيکاگو انيوي. ئيد کردندأی جنوبی را تافريقائی خبر منتشره در امريکا ۀ چند رسان ١٩٩٠ جون  ١٠روز 

، پاول اکل،  اندک زمانی پس از دستگيری ماندال ئی در آن زمان نقل کردند کهامريکاتريبون از قول يکی از مقامات 
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 ما  .ی جنوبی تسليم کردمافريقاما ماندال را به نيروھای امنيتی «:  سيا ، به او چنين گفته بود يکی از صاحب منصبان

اين يکی . و آنھا او را پيدا کردند.  محل، ساعت و اين که چه لباسی بر تن دارد با خبر کرديم–آنھا را از تمام جزئيات 

 به اين دليل   اين کارمند :ئی ، ککس نيوز سرويس می نويسد امريکاآژانس خبری » .استاز بزرگترين موفقيت ھای م

  .تقريبا پس از سی سال مھر سکوت از لب برداشت که ديگر دليلی برای محرمانه نگه داشتن آن نمی ديده است 

حذف نکرده بود، » ت نظر تروريست ھای تح  فھرست« نام ماندال را از  ٢٠٠٨ سال جوالی اول   تاامريکاھرچند که 

جورج بوش که در . ر داديي رسمی خود را تغ  و فروپاشيدن رژيم تبعيض نژادی سياست   پس از آزادی اوامريکاولی 

 و   ھميشه از نبرد ماندال عليه نژاد پرستی حمايت کردهامريکا ادعا کرد که دولت   بودامريکاآن زمان رئيس جمھور 

حتی بارک .  اعالم می کند تا امروز ھم رسماً  امريکا  اين آن حرفی است که. بوده استھميشه با دستگيری او مخالف 

ی جنوبی کرد با افريقا سال گذشته از جوالیبه ھمين دليل در ديداری که او در .  ھم بر ھمين دروغ صحه گذاشت اوباما

 روه گاه شخصا روب ده است، ھيچ مدعی است سرمشق زندگی او بو او با ماندال که. رو گشته اعتراضات شديد روب

 سال از زندگيش را در زندان سپری کرد تجليل می کند، از مردی که تحت ٢٧ولی امروز از آن انقالبی که  . نشد

  . زندانی شد    دستگير وامريکا کمک سازمان اطالعاتی   رژيم تبعيض نژادی قرارداشت و با تعقيب

  منتشر شده در آينده ما

 

  :يادداشت

 سال عمر خود را در پشت ٢٧ از يک رزمنده و انقالبيی که را متھم می سازد که گويا» اوباما«ۀ مقاله به اشتباه نويسند

ھرگز چنين کاری را نکرده و سرمايه نيز نامبرده ، تجليل به عمل آورده است، زيرا بودهميله ھای زندان سپری نموده 

و ساير مدافعان سرمايه در سطح جھان، » اوباما«ه آن است که اصل قضي. به وی اجازۀ انجام چنين کاری را نمی دھد

گاھی قبل از زندان حمل می نمود، جاروب که ، که در زندان شکسته و به عوض تفنگی از مردی تجليل به عمل آوردند

تا خلقھای ح با روبيدن موانع سرمايه در به انقياد کشانيدن خلق افريقای جنوبی وتسليم و انقياد را بر شانه گذاشته و 

  .انقياد طلبی و تسليم در برابر سرمايه مبدل شده بود» نماد«به منطقه، 

نمادی که حتا امروز انقياد طلبان و جواسيس غرب وابسته به ادارۀ مستعمراتی کرزی، به خاطر مرگش يخن دريده، 

  .ندشيون می نمايند تا باشد با ھم ھويتی با وی، بر خيانتھای خودشان پردۀ استتار بکش
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