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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١۴ جنوری ٢٣

 
  !زنده باد انقالب کوبا

  !برای پايان بخشيدن به محاصره به پا خيزيم
  

 
  ١٩۵٩ جنوری ٨نا مورد استقبال قرار می گيرند، فيدل کاسترو و نيروھای انقالبی پيروزمند در ھاوا

  

از اين تاريخ، مردم کوبا از حاکميت و حق تعيين سرنوشت خود .  به پيروزی رسيد١٩۵٩ جنوریانقالب کوبا اول ماه 

در مقابل خشونتبار ترين مداخالت اياالت متحده در امور داخلی شان و تالش پی گير اين کشور برای ضميمه سازی اين 

مريکائی محاصرۀ خشونتباری را عليه تمام جلوه گاه ھای زندگی عليه کوبا تحميل ايازده دولت . ره دفاع کرده اندجزي

ماه گذشته، اياالت متحده . کرده اند و دولت اوباما نيز در تداوم بخشيدن به ھمين روند دايرۀ محاصره را حفظ کرده است
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طنتی اسکاتلند به دليل داد و ستد با کوبا صادر کرد، و اعالم داشت که ر برای بانک سلال ميليون د١٠٠جريمه ای معادل 

با آگاھی به . نقض کرده است) ١(بورتن -اين بانک محدوديت ھای مالی فرامرزی اياالت متحده را مبنی بر قانون ھلمس

ين محاصره نه تنھا ا. اين امر که اين قانون محاصرۀ جنايتکارانۀ کوبا توسط اياالت متحده را نيز شامل می گردد

حاکميت کوبا را نقض می کند بلکه حاکميت کشورھائی را که با آن رابطه بر قرار کنند نقض می کند، با اين وجود اين 

  . گذاشته می شودءقانون با پافشاری تمام به اجرا

 سوسياليستی گام برمی با وجود تمام مشکالتی که محاصره برای کوبا ايجاد کرده است، اين کشور در راه ايجاد ساختمان

دارد و راه پيشرفت را به شيوه ای که به نفع توده ھای مرد ماست ھموار می سازد، زيرا کوبا دارای حق تعيين 

تمام منافع تنگ نظرانه و مبتذل و اقدام برای در قطب مخالف . سرنوشت خود بوده و مردم در حاکميت آن شرکت دارند

آماده سازی جنگ و خون ريزی و قتل ملت ھا و تخريب کشورھا توسط اياالت متحده و ھم پيمانانش، در قطب ديگر 

اّما، سرشت اصلی و اصيل روح عميق انسان دوستانه ای که انقالب شکوھمند خلق قھرمان کوبا را به حرکت پويای 

کوبا به شکل خدشه ناپذيری از . ند به روشنی در مناسبات بين المللی اين کشور منعکس شده استخود تشويق می ک

اصولی که سازمان ملل متحد بر اساس آن بنيانگذاری شده پشتيبانی می کند، يعنی مخالفت با جنگ ھای تجاوزکارانه و 

مريکا برای خفه ا، با وجود تالش ھای با تحقق بخشيدن به چنين وظايفی. کمک رسانی به ھر جائی که ضروری باشد

کردن اين کشور در تداوم محاصرۀ جنايتکارانه، و مداخالت تروريستی، چنين کارھائی را به شکل بارزتری در پيشگاه 

  .جھانيان مطرح می سازد

به نفع ، داليل بی شماری وجود دارد که با سياست خصومت آميز اياالت متحده عليه کوبا مخالفت کنيم و ٢٠١۴سال 

به عنوان مثال، سومين گردھمآئی بين المللی برای ھمبستگی با . اصل احترام به حاکميت تمام ملت ھا موضع بگيريم

حزب کمونيست کانادا خوانندگانش را فرامی خواھد تا آنھائی . بر در ھاوانا برگزار خواھد شدو اکت٣١ تا ٢٧کوبا طی 

 و پشتيبانی خودشان را از حق تعيين سرنوشت ملت کوبا اعالم نمايند و عليه که می توانند برای پشتيبانی به کوبا بروند

  .تالش ھای دائمی اياالت متحده برای ضميمه سازی اين جزيره موضع بگيرند

ما خواستار ! برای پايان بخشيدن به محاصره به پا خيزيم!  برای پشتيبانی از کوبا کوتاھی نخواھيم کرد٢٠١۴سال 

  ! کوبائی ھستيمآزادی پنج زندانی
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