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 Christian Stache -" َکريستيان شتخه: "نويسنده

  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ مارچ ٢۶

  

َسفر رئيس جمھور امريکا، بعد از کوبا به ارجنتاين َِ  

  - کودتای نظامیروز در چھلمين سالًا دقيق-

  

ی ِاين نخستين سفر رسم. سفر می کندَپس از اقامتش در ھاوانا، روز سه شنبه به ارجنتاين " بارک اوباما"رئيس جمھور 

 – در اجالس سران ٢٠٠۵در سال " جورج دبليو بوش" تا حال، فقط - يک رئيس دولت از واشنگتن بعد از دو دھه ست

  .کرده بود پالتا شرکت هل ِامريکا در شھر د

َموريسيو مرسی"نخست با ھمتای خود " اوباما"طبق پروگرام،  َ Mauricio Macri   "قرار . مالقات خواھد کرد

دولت جديد ارجنتاين، " آجندای ريفورم ِ"اظھارات سفارت امريکا در بوينس آيرس، اوباما می خواھد، در رابطه به 

سپس رئيس جمھور .  صحبت کند  Río de la Plataِ د  له  پالتا مسائل امنيتی، تجارت و سرمايه گذاری در شھر رييو

  . خواھند رفت Bariloche ی باريولوچه تفريحمحلامريکا و فاميلش جھت تعطيالت به 

در حالی که اوباما تعطيالتش را سپری می کند، ده ھا سازمان حقوق بشر و سازمان ھای قربانيان، احزاب چپی و 

 به مناسبت چھلمين سالگرد -به سرک ھا خواھند برآمد"  ملی يادبود برای حقيقت و عدالتروز" به روشنفکران منتقد

کازا "دو تظاھرات جانب ميدان پالزا، که مقابل کاخ رياست جمھوری .  مارچ٢۴َکودتای نظامی در ارجنتاين به تاريخ 

 يادبود قربانيان جنايات ديکتاتوری نظامی ِدر شھر بوينس آيرس واقع شده است، راه پيمائی خواھند کرد، تا آنجا" روزادا

  .را در حافظه ھا زنده نگھدارند

 Adolfo Pérez اسکيبل پيرز آدولفو . " سفر رئيس جمھور امريکا باعث برآشفتگی سازماندھندگان اين تظاھرات شد

Esquivel   "ِھرزمان " تواند، در سرگشاده به اوباما يادآوری کرد، که او نمیۀِبرنده جايزۀ صلح نوبل در يک نام
ِطرف مقابل از ھمين لحاظ چندين مرتبه پروتوکل پالن شده را تغي. َبه ارجنتاين سفر کند" دلخواه اول گفته شد، که . ر داديُ

بعد رئيس شورای امنيت . ِدر شھر بوينس آيرس اقامت نخواھد داشت" يادبود قربانيان"رئيس جمھور امريکا در روز 

 ھر حال، رئيس جمھور به هتوضيح کرد، که ب" Mark Feierstein  مارک فايرستاين"  ملی در نيمکره غربی، 

در کجا و به چه " احترام"ساخت، که اين اما مشخص ن" فاير ستاين". "د شد احترام قائل خواھ» کثيف- جنگ«قربانيان "

  . خواھد شدءترتيب اجرا
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ِحبه  د  بونا"خانم . ود نمی شودانتقاد فقط  باالی زمان يا تاريخ ِ سفراو محد ِرئيس "   Hebe de Bonafini  نیفيِ
ِمادران  ميدان"ربانيان به نام ِسازمان ق اين مرد " خواستار آن شد، که بايد " Mütter der Plaza de Mayo ِ  د  مايوِ

ليِگ ".  می بردزيرا کشورش در تمام جھان دخالت می کند و خلق ھا را از بين." پذيرائی شود" با تحقير"اوباما " َجنده

مقايسه کرد، که  " وری روم قديمتُقنسول ھای امپرا"ِسفر " َارجنتاين برای حقوق بشر، سفر رئيس جمھور اوباما را با 

تروتسکيست کارگری حزب . قرار است، کنترول کامل را باالی  مستعمره ھای دورافتادۀ خود بازسازی کند

)trotzkistische Arbeiterpartei (PO َبه ارجنتاين می آيد، تا رئيس " ِنماد مھم قدرت امپرياليزم: " چنين نوشت

  .تقويت کند" اوضاع نامطلوب سياسی"را در يک " َمرسی"جمھور 

ًاين تصادفی نيست، که غير از دستگاه دولتی، بقيه عکس العمل ھا عمدتا من  ١٩٧۶زمانی که در ماه مارچ . ی اندفُ

خانم "، رئيس جمھور آن زمان "  Jorge Rafael Videlaِويدال يورگ رفايل "جنرال َنظاميان ارجنتاين تحت رھبری 

کودتا نه تنھا توسط اتحاديۀ تاجران يا سرمايه  برکنار کردند،طی يک عمل کودتائی را "  Isabel Perónِايزابل پرون 

 چنانچه در بسياری از – کرد خود از اين کودتا حمايت" امنيت ملی"داران حمايت شد، بلکه دولت امريکا در قالب 

 صورت گرفت،١٩٧٣ سال درھمانطوری  که در کشور چيلی . کشور ھای امريکای التين از کودتا ھا حمايت می کند

را ) ۀ دولتیمنافع عام(ز شد، عناصر يک دولت سوسيال يا َاقتصاد ارجنتاين نيز برای شرکت ھا و بانک ھای خارجی با

  .درھم شکستند

ِدرآوردن اکثر ِ قوانين به عالوه بر تعليق . ُار گروه نظامی در اين کشور با مشت آھنين حکومت کرد چھ١٩٨٣تا سال 
يژی با تاين سترا. عليه مخالفان استفاده کردند"  کثيف- جنِگ"يژی تسياسی و حقوق اتحاديه ھای کارگری، از سترا

"  Operation Kondor *عمليات عقاب"ِت نام  امريکا و ديگر رژيم ھای نظامی در امريکای التين، تحۀاياالت متحد

 سازمان يافته، احزاب چپی و جنبش ی جنبش ھای کارگرهترور ھای دولتی به خصوص علي. برنامه ريزی شده بود

شبه نظاميان و نيرو ھای پوليس مخالفان را اختطاف و در زندان ھای مخفی شنکنجه می . ھای محصالن عملی می شد

 ھزار انسان می ٣٠به " ناپديد شدگان"ت سازمان ھای حقوق بشر و خانواده ھای قربانيان، تعداد نظر به اظھارا. کردند

  .رسد

  

  :يادداشتھا

ی از جانب اياالت متحدۀ امريکا َ در واقعيت، کندور، نام يک نوع کل مرغی است که در قارۀ امريکا زيسته و به مثابۀ سمبول قدرت دولت- *
   مترجم- .يرفته شده استپذ

تحقير آميز نگارش يافته، واضح است که نمی تواند عکس العمل ھای جريان مسافرت و بی اعتنائی " اوباما"اين نوشته که قبل از مسافرت ** 
 جايزۀ نيدچنفوتبالر معروف جھان و برندۀ " ليونل مسی" امتناع ،بارز ترين نمونۀ اين بی اعتنائی. مردم ارجنتاين را نسبت به وی پوشش دھد

به خصوص دخترش عالقه مند " اوباما"خانوادۀ . بود" اوباما"است، از ديدار با خانوادۀ " ارجنتاين " فوتبال طال که کاپيتن تيم ملیتوپ و  کفش
  .ديدار نموده و از وی پيراھنی به رسم يادگاری دريافت دارد" مسی"بود تا با 

به و برای وی پيراھن امضاء شده اش را فرستاد   قيم جاغوری انجام داددر مقايسه با آنچه با پسرک پنج سالۀ افغان م" مسی"اين برخورد 
  .بھترين وجھی ميزان نفرت باشندگان امريکای التين اعم از دارا و نادار آن را مقابل امپرياليزم امريکا نشان می دھد
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