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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
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 Human rights حقوق بشر

  
   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ اکتوبر ١٨

  ،با دروغ پردازی در مورد کوبا رسانه ھای ھمگانی در کانادا
  در پی چه ھدفی ھستند؟

  

  

اورالندو زاپاتا تامايو يک .  می کندء برای دفاع از کوبا دروغ پردازی ھای برخی رسانه ھا را افشائیشبکۀ کانادا

. ب غذا جانش را از دست داد در زندان به دليل اعتصااو اخيراً . جانی بود که دولت کوبا او را به زندان محکوم کرد

اکنون برخی رسانه ھا بی ھيچ دليلی و بی آن که شناختی از اين شخصيت بزھکار داشته باشند، دولت کوبا را متھم 

اين نوع رسانه ھا ھيچ زحمتی . » قتل رسانده است اورالندو زاپاتا تامايو را دولت کوبا به« دانسته و می گويند که

دربارۀ اين موضوع کمی بيشتر تحقيق کنند و ببينند که او به چه علتی در گذشته، و بی آن به خودشان نمی دھند تا 

که از نقش دولت کوبا در اين رابطه حرف بزنند و بی آن که بپرسند چرا چنين خبری به تيتر صفحۀ اّول نشريات 

  .ی شمالی تبديل شده استامريکا

 ١٩٨٨از سال .  به سر می بردئی محکوم شده بود و در زندان کوبااورالندو زاپاتا تامايو توسط دادگاه جرائم مدنی

او چندين جرم مرتکب شده بود، که عبارتند از حمله به شخص، کالھبرداری و در اختيار داشتن يک اسلحۀ 

با اين وجود نام .  او به لئوناردو سيمون حمله می کند و با ساتور جمجمۀ او را می شکافد٢٠٠٠در سال . خطرناک
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 او را زندانی سياسی امريکان حقوق بشر سازمان ملل متحد ثبت شده و نشريات اياالت متحدۀ ا در ليست مدافعاو

  . نيز اين ھياھو را دنبال کرده اندئیاکنون می بينيم که برخی نشريات کانادا. معرفی می کنند

. ای کوبا مراقبت می شدزندانی دست به اعتصاب غذا زده بود و توسط چندين پزشک متخصص از بيمارستان ھ

اورالندو زاپاتا تامايو از تمام امکانات بھداشتی و طبّی .  می کردند اطبای متخصص ديگری نيز او را معاينه

 به فرد زندانی و خانوادۀ او اخطار می کردند که اگر او به اعتصابش   پزشکان متخصص مابرخوردار بود و دائماً 

 روز اعتصاب غذا به مرحله ای رسيد که ٨٥طی  پافشاری او . خواھد انداختادامه دھد زندگی اش را به مخاطره 

 يکی از پزشکان متخصصی که  به عنوان»ماريا استر ھرناندز«. از طريق رگھا و بينی او را تغذيه می کردند

اب ما به او در مورد ادامۀ اعتص«: اعتصاب غذای زندانی را پی گيری می کرده است، در اين باره می گويد 

غذايش اخطار کرده بوديم و در مراحل مختلف به او يادآوری می کرديم که او تا چه اندازه زندگی اش را به خطر 

  ».انداخته است

 اعالم کرد که زاپاتا با بھترين داروھای موجود در »دايله بورگوس«رئيس بيمارستان ملی برای زندانيان، دکتر 

ته، ولی به دليل امتناع از تغذيه، تمام پروتئين و گلوسيد و چربی ھای تکنولوژی دارو سازی تحت درمان قرار گرف

بدنش به پايان رسيده و به زندگی بازگرداندن او امری ناممکن بود، چه اين که حتی برای عمل تنفسی از طريق 

  .تنفس مصنوعی به او اکسيژن می رسانديم

Au nom du Réseau canadien pour Cuba,  

Isaac Saney  

Coprésident et porte-parole national  

Tél : (902) 449-4967  

Courriel : isaney@hotmail.com  

  کوبا 

  غرب را جلوی شورای حقوق بشر 

  در سازمان ملل متحد سر جايش نشاند

  AIN ٢٠١٠ مارس ٣آژانس خبری کوبا، 

   

ش در طول نيم قرن قربانی آن  امروز به حوادثی اشاره داشت که کشور»برونو رودريگز«وزير امور خارجۀ کوبا 

 حتی امروز نيز در  ی شمالی بوده وامريکاآری کوبا نيم قرن تمام قربانی خشونت و اعمال تروريستی . بوده است

  . تن تحولی مشاھده نمی کنيمگين ھای واش شم انداز اين نوع سياستچ

 در اجالس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد روی نقض ئیمی نويسد، ديپلمات کوبا» پرنسا التينا«نشريۀ 

قوانينی اصرار ورزيد که ھم اکنون در جھان رواج داشته و موجب مختل ساختن پيشرفت و تحول ملل جھان گشته 

  .است

او به ويژه در خواست کرد تا به طور مشخص به نقض حقوق بشر در ابوغريب و گوانتانامو و ديگر مراکز شکنجه 

 را به خاطر مجاز دانستن دزديھای سّری و زندان ھای ئیگ رسيدگی شود، او در عين حال کشورھای اروپاو مر

عالوه بر اين او اظھار داشت که سال ھاست ملت فلسطين تحت خشونت و کشتار دسته جمعی .  کردءمخفی افشا
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ول ؤ تحميل شده اند اشاره کرد که مسامريکاقرار دارند و با انگشت به ديکتاتورھای نظامی که توسط اياالت متحدۀ 

  .مرگ صدھا ھزار انسان ھستند

طی سومين روز اجالس شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، وزير امور خارجۀ کوبا در گفتمانش به طور 

مشخص به توضيح دور جديدی از اوج خشونت عليه کشورش پرداخت، که در آن ھيچ يک از اصول اخالقی 

   .رعايت نشده اند

به عنوان   را در خاک کوبا امريکا مأمورين حقوق بگير اياالت متحدۀ  مزدوران را به جای وطن پرستان، و«

اپوزيسيون، و بزھکاران بی وطن را به عنوان زندانيانی که به خاطر عقايدشان به زندان افتاده اند معرفی می 

 قانونی محکوم، و  خاطر بزھکاری، تحت شرايط کامالً برای استفاده از زندانيانی که به« : ، و اضافه می کند »کنند

به زندان فرستاده شده بودند، نظام قدرتمند امپرياليستی ترديدی به خود راه نمی دھد، و از درون زندان آنھا را به 

  .»عنوان مدافع حقوق بشر استخدام می کند

ديگری از سياست تعرض آميز اياالت ھمان طور که رائول کاسترو می گويد، اين يک مورد اسفناک و قربانی «

  ». عليه کوبا استامريکامتحدۀ 

 يعنی سال پيروزی انقالب کوبا، حتی يک مورد قتل و يا شکنجه ١٩٥٩از سال : در ادامۀ ھمين موضوع می گويد 

 عمليات«و يا » اسکادران مرگ«ما ھرگز .  در کوبا وجود نداشته استئیو اعدام غيرقانونی خارج از کادر قضا

کوبا گذشتۀ بسيار روشنی دارد و ھيچ گونه تسامحی در حفاظت از حق زندگی برای افراد در . نداشته ايم» کندور

  . صورت نگرفته است مرز کوبا و يا توسط کوبا در سرزمين ھای ديگر

 در بخش ھای ديگر سخنرانی اش به خشونت ھا و اعمال ئیاضافه می کند که ديپلمات کوبا» پرنسا التينا«

 يا زندگی شان را از دست دادند و ئی کوبا٥٥٧٧يعنی اعمالی که به خاطر آن . ی شمالی پرداختامريکاروريستی ت

  .يا اين که برای ھميشه معلول شدند

 در حال پرواز منفجر کردند، ھنوز از حمايت دولت ١٩٧٦ را در سال ئی که ھواپيمای کوبائیتروريست ھا

  . ی شمالی برخوردارندامريکا

عمليات تروريستی با بمب که در سال .  کودک انجاميد١٠٢ حملۀ باکتريولوژی، اپيدمی تب دنگی به مرگ نتايج

 که مھاجرت غير قانونی را تشويق می کند، به سھم امريکائی شد و قانون ئی موجب مرگ يک جوان ايتاليا١٩٩٧

  .خود موجب مرگ بسياری از افراد می گردد

موضوع محاصرۀ اقتصادی، تجاری و مالی که به کوبا تحميل شده است، اظھار  با تأکيد روی »برونو رودريگز«

داشت که معنای اصلی آن چيزی به جز کشتار دسته جمعی نيست، و حقوق بشر آن را به عنوان جنايت دسته جمعی 

  .و تجاوز عمومی و سيستماتيک تعريف کرده است

م خلق قھرمان کوبا ھيچ توطئه ای ما را از آرمان ھا و بايد بگويم که به نا:  در پايان گفت »برونو رودريگز«

  .استقالل و آزادی مان منصرف نخواھد ساخت

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  زنده باد کوبای آزاد

  روزنامه حزب کمونيست کانادا

N° 44-5 mars 2010  
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  کوبا

  جلوی شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد 

  غرب را سر جايش نشاند 

  ٢٠١٠ چ مار٣ با،آژانس خبری کو

  ايزاک سانی، شبکۀ کانادا برای کوبا

 


