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 )لنينيست- مارکسيست(روزنامۀ حزب کمونيست کانادا 

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١۴ جون ٠٨

  

 رياکاری و تروريسم دولتی اياالت متحدۀ امريکا عليه کوبا

 

 توسط کوبا بازداشت شدند اعضای يک سلول تروريستی مستقر در ميامی

  

ه کوبا تشکيل شده بود، ، اعضای يک سلول تروريستی که در ميامی برای اجرای توطئه ھای خشونت بار علياپريل ٢٦

ميامی به عنوان مرکز فعاليت ھای تروريستی که کوبا را . توسط مأموران وزارت امور داخلی کوبا باز داشت شدند

 صورت امريکااين فعاليت ھای تروريستی عليه کوبا با آگاھی و پشتيبانی دولت . ھدف می گيرد شھرت عالم گيری دارد

 .می گيرد

 می ء زبان دوگانه، خيانت کارانه و سراپا دروغ اياالت متحد ه را در مورد تروريسم افشا، تحزب مارکسيست لنينيس 

با اين وجود، به نام مبارزه عليه تروريسم، در اشکال . اياالت متحده مدعی است که عليه تروريسم مبارزه می کند. کند

کل گسترده شھروندان را به قتل می رساند و ديگری تروريسم را به کار می برد، به عنوان مثال با پھپادھايش به ش

در مورد کوبا، اياالت ).  خسارت جانبی می نامده ایو يا آن را به شکل مؤدبان(چنين رويدادی را عادی جلوه می دھد 

متحده تروريست ھای ضد کوبائی را در ميامی تأمين مالی می کند، يا روی نقشه ھای خشونت بار آنھا پردۀ استتار می 

بايد بدانيم که نتيجۀ چنين اعمالی طی . ا با خيال راحت دست به جنايت بزنند و آشوب و ھرج و مرچ ايجاد کنندکشد ت

 .سال ھا تا کنون به مرگ و يا مجروح شدن ھزاران کوبائی انجاميده است

ر به اعمال  عليه کوبا تا جائی پيش رفته است که عليه کوبا و کشورھای ديگامريکانفرت نابخردانۀ امپرياليسم 

تروريستی دست می زند ولی کوبا و کشورھای قربانی را به تروريسم متھم می کند و قھرمانان ضد تروريست کوبائی 

  .را در زندان ھايش به اسارت گرفته است
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  ٢٠١٣مبر  سپت١٢ل يامونتر

 : می، وزارت امور داخلی کوبا اعالم کرد ٧طی اطالعيه ای به تاريخ  

، نيروھای وزارت امور داخلی کشور تعدادی از شھروندان کوبائی تبار که مقيم اياالت متحده ھستند را در اپريل ٢۶« 

ابدوليو رودريگز گنزالس، ريبل پاچکو سانتوس و فليکس مونزون خوزه ارتگا آمادور، . ميامی بازداشت کرد

  . بازداشت شدند،وقتی که طرح حملۀ تروريستی خود را به کوبا آماده کرده بودند) ١(آلوارس

عالوه بر اين افراد بازداشت شده اعتراف کردند که قصد حمله به ساخت و سازھای نظامی را داشتند تا موجب « 

 چندين بار به اين جزيره آمده اند تا با ٢٠١٣با چنين ھدفی، سه نفر از آنھا از تاريخ می . ز شوندتحريکات خشونت آمي

  . بگذارندءبررسی ھای دقيق طرحشان را به اجرا

دھی شده سازمان) ٢(مانوئل آلزوگاریاين طرح ھا به فرماندھی سانتياگو آلوارز فرناندز ماگرينا، اسوالدو ميتات و « 

  .نزديک داشته اندۀ ا در ميامی زندگی می کنند و با تروريست شناخته شده لوئی پوسادا کاريلس رابطبود که ھمۀ آنھ

تماس ھای مھمی با مقامات صالحيت دار اياالت متحده داشته اند، تا در مورد رويدادھا کسب اطالع کرده و در « 

مان ھای تروريستی مستقر در کشور به عمل بزنگاه مناسب، پيشبينی ھای الزم را در مورد عمليات اين افراد و ساز

  ». ندازدخطر بيه يعنی عملياتی که می بايستی زندگی و امنيت ھر دو کشور را ب. بياورند

 به ھواپيمای کوبانا دو آوياسيو می ١٩٧۶ول سوء قصد ؤزم به يادآوری می دانيم که او مسدر مورد پوسادا کاريلس ال

کائی يرامول چندين حملۀ تروريستی از سوی ؤاو در عين حال مس. ھواپيما شداژ  مسافر و اکيپ٧٣باشد که موجب مرگ 

 سه تن از قھرمانان کوبائی را پشت ميله ھای آھنی به دليل نظارت بر امريکادر حالی که دولت . ھا عليه کوبا می باشد

 را بی گناه اعالم دانسته اعمال تروريستی و کشف آن در کوبا، به اسارت دراز مدت محکوم کرده، پوسادا کاريالس

  .است

، فرناندز و  ميتات به جرم انبار کردن تعدادی اسلحه و مھمات در جنوب فلوريدا، به مدت کوتاھی زندانی ٢٠٠٩سال 

دادگاه منطقه آنھا را به عنوان تروريست شناسائی نکرد و تنھا از آنھا خواست که انبار سالح ھايشان را تحويل . شدند

 و بيش از C.4 کيلو ۶ کيلو ديناميت، ١٠٠ خودکار و نيمه خودکار، يک راکت انداز، چندين نارنجک،  سالح٣٠: دھند 

  .کار گيری در عمليات تروريستی عليه کوباه  متر کابالژ برای ب١٠٠٠

   

 :يادداشت 

: اسامی به التين )١  
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José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos et Félix Monzón 

Alvarez 

:اسامی به التين )٢  

Santiago Alvarez Fernández Magriñá, Osvaldo Mitat et Manuel Alzugaray 

اسامی به التين)٣  

Luis Posada Carriles 
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