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 "پوليس خوب و پوليس بد"
 .حمله نمايند بر دولت کوبا ند تاوانا استفاده نمودااليستھای امريکائی ازکنفرانس مطبوعاتی در ھنژور

اوباما با چنين تقسيم وظايفی ". بد پوليسديگری پوليس خوب و  "يکی درنقش. ی بود ھمراه با رول ھای تعيين شدهئباز

با جمعی از خبرنگارانی که وی را ھمراھی می کردند، در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد تا به زعم خودشان دولت 

با رئيس جمھور " اوباما"رئيس کاخ سفيد با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی . بی اعتبار بسازندکنفرانس آن در با را کو

حی و سيستم صدر جريان کنفرانس مطبوعاتی از سيستم " اوباما"در حالی که به روز دوشنبه ، ، "ل کاستروراو "کوبا

تاخت و " کوبا"، باالی رئيس جمھور )بی سیان (و )  ان انسی(خبر رسانيھای . کوبا تمجيد نمودتعليم و تربيه در 

  .مال نمايديکه زندانيان سياسی را نگھداشته تا حقوقی انسانی آنھا را پا تازنمودند و وی رامتھم نمودند، به اين

 يرائی را ترکذالون پس،  با خبر نگاران ھر دو رئيس جمھور جھت مالقات،يرائی رسمی در کاخ انقالبذبعد از پ

 به حيث شخصيت سياسی باقدرت شروع نمود به تعريف و توصيف از موفقيت "اوباما "در ھمان آغاز صحبت. کردند

ار تقويت ھمکاری ھای ھر چه بيشتردر ساحات مختلف به  خواستو ھمزمان با آن. در ساحات مختلفدولت کوبا  

تذکر داد، که در آينده جھت توسعۀ  ضمن و در  شد" کاسترو" خصوص در ساحۀ طبی و زراعت از رئيس جمھور 

  .شبکۀ انترنيتی در اين جزيره، اگر به شرکت ھای امريکائی اجازۀ داده شود تا در زمينه ھمکاری نمايند

و  اين يک روز نو است و اين مردم کوبا ھستند که در بارۀ آيندۀ کشور خود تصميم می گيرند" " :اوباما"قرار تذکر 

ه  بھتر شدن روابط دو کشور گذاشته شده وھمچنان از توافقنامۀقدم ھای که در زمين ھم از "ورکاست "."نه کسانی ديگر

 که به امضاء رسيده، قدردانی به عمل آورد و در ضمن تأکيد نمود که امکان ھمکاری ھای بيشتر موجود است، که ای

عالوه برآن کاسترو درخواست ، اش خاتمه دھداصرۀ اقتصادی حمبه که امريکا  می تواند صورت بگيرد، در صورتی

 امريکاست، تکرار نمود و اشغال نموده و تحت غصب را آنخود را نسبت رجعت دادن منطقۀ گوانتانامو که واشنگتن 

  . در کشور ونزويال خاتمه بدھداتشھمچنان تقاضا نمود تا امريکا به تجاوز

 بعد از ختم صحبت مطبوعاتی اوباما است،که آشنای نزديک " جيم اکوستا"به نام ) سی ان ان(رئيس خبرنگاران 

بود، وی " کاسترو"ال وی متوجه ؤس.  سخن را به دست گرفتاولين خبرنگاری بود، که رشتۀ "  کاسترو"و " اوباما"

عکس العمل . صحبت خود را به اين ترتيب شروع نمود، که چرا زندانيان سياسی داريد و چرا آنھا را آزاد نمی کنيد
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 "کوبا صحبت می کند؟" از زندانيان سياسی در ًادانم که اين خبرنگار واقع نمی: ل خبرنگار اين بوداؤبه س "کاسترو"

است، لطف اينجا که صحبت از زندانيان سياسی   در صورتی: گفته خبرنگار را مخاطب قرار دادلحن درشت با ًبعداو

  .شب  آزاد کنمنموده  ليست زندانيان سياسی را بدھيد، من حاضر ھستم آنھا راھمين ام

انديريا " "ان بی سی"  خبرنگاری از ًاکه فقط به يک خبرنگار کوبائی موقع داده شد تا صحبت نمايد، فور  بعد از اين

نامبرده دولت کوبا را متھم به نقض حقوق . ابتکاررا به دست گرفت و شروع نمود به صحبت کردن" ميشايل

 ھويت اصلی اش چشم پوشی از چھرۀ يک شخصيت سياسی با قدرتبا ا اوبام .  نموددموکراتيک و حقوق انسانی خلقھا

   : وی را به پاسخدھی وادار ساختن افزود ورا آشکار نموده به غرض زير فشار قرار دادن ميزبانش

ن ھستم آقای رئيس جمھور، در زمينه توضيح مختصر می ئيک خبرنگار فوق العادۀ ماست و من مطم" انديريا"خانم

اياالت متحذۀ ً ابعد. اين موضوع، ابزاری ساختن سياست است: ال خبرنگار گفتؤب آن کاسترو با انتقاد از سبه تعقي. دھد

تمام حقوق انسانھا مراعات می شود وبه واقعيت " کوبا" مانند ی در يک کشور کوچک: افزودھدف قرار داده،امريکا را 

ھر يک از اتباع کوبا بدون در نظر . مالک ديگر در جھانبه شکل انسانی آن  نظر به م:"  کوبا"می پيوندد و آنھم در

برخوردار   حقوقی انسانیۀقی داشتند و دارند، اصل آنھا از کجا بوده و از کجا آمدند،  از ھمکه چه سواب گرفتن اين

 و به ھمين ترتيب حق دارند تا ھمه حی شوند کاست و رايگان تداوی و مراقبت ص و حق دارند که بدون کم وھستند

موضوعاتی ست که . عالوه بر اين پرنسيپ ماست، که پول مساوی  در بدل  کار يکسان . درس بخوانند و تحصل نمايند

  .وتحت اجراء قرار می گيرند. جامۀ عمل می پوشند" کوبا" در

 ھمان طوری کاسترو که آزاد کردن زندانيان سياسی بود، به دنبال چلينج در ميامی و کوبا  ھای سرسختضد کمونيست

اين ليست را يک  .ندبه روز دوشنبه در صفحۀ انترنيت خود به نشر سپردو  تھيه ی راليستکه انتظار می رفت به زودی 

 را پايه یاين شخص تروريست، بنياد.  بودتھيه کرده" Jorge Mas Canosa يورگ ماز کنوزا"تروريستی به نام 

که الاقل " Cuban American National Foundation, CANF ئیملی کوبائی و امريکا"اری کرده به نام بنياد ذگ

اين شخص در . يک قسمت  کمک ھای اقتصادی اين بنياد از پول ھای ماليات خلق امريکا به وی پرداخته می شود

  . منتشر کردزندانی را ۴٧نام صفحۀ انترنيت خود به روز دوشنبه 

ميسيون  وک"گوی  سخنعسياسی نام برده، در اين زمينه يگانه منب دانی نفر زن٨٠ خبر رسانی المانی در مقابل آن حتا از 

 Kubanischen Kommission für Menschenrechte und nationale کوبائی برای حقوق انسانی و آشتی ملی

Versöhnung« (CCDHRN) "  ،"چس اليزاردو سنElizardo Sánchez  "٢٠١١شخص نامبرده در سال . است 

  .  را در معرض ديد قرار داده بودمشابه اين ليست

چند در پھلوی . اين ليست را مورد بررسی قرار داده بود ANSA  خبر رسانی ايتاليائیعسر پرست منب در ھمان زمان 

و اعضای تيم وليبال " ياوبولي" و "چيلی"ی از بازيکنان فوتبال از کشور ئ ، نامھاگنجانيده شده بودکه در اين ليست  نامی

  جان خود را از دست داده بود به نام١٨٠۵ که در سال ی و حتا از دريانورد١٩ و ١٨ھمچنان از نقاشان قرن و " پيرو"

ياد شده بود که به خودی خود بی اعتباری لست را فرياد می " Dionisio Alcalá Galiano گليانو الساال  ديونيزو"

در آن نام تعداد زياد ی از ، هاين ليست برداشتتقلبات  سپانيه پرده ازھچاپ " پلوماسی ددمون لی" به ھمين ترتيب .زد

 چسسن" به نام ی قاتلشخص  از آن جمله.مجرمان جنائی را که مرتکب جرايم سنگينی شده بودند نيز افشاء نمود

Sánchez "در ساحل ١٩٩٢    که وی در سال را Tarará وانا خانه ای را که اطفال جھت استراحت انزديک به شھر ھ

اين زندانی جانی به حيث زندانی  . بود باعث قتل سه نگھبان و يک پوليس شده ومی بردند، مورحمله قرار داده، به سر 

  . بودوجدان سياسی در اين ليست قلمداد شده
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 Sánchez چسسن" گزارش داده بود، که ٢٠١۵، در سال "معلومات در بارۀ کوبا"سپانوی به نام ھپورتال خبر رسانی 

 "  Raúl Ernesto Cruz León ول ارنستو کروس ليونرا"ت اولی ، ليست ديگری را منتشر کرده که به ادامۀ ليس" 

اين دو سرباز .  بود داده شدهیدر آن جا" Otto René Rodríguez Llerena اوتو رنی رودريگوس ال ايرنا" و

 Fabio di Celmo بيو دی کلموفا" شريک در قتل يک توريست ايتالوی  به نام ١٩٩٧مزدور از ال سلوادور، در سال 

  .وانا بودندا در ھ"

  

  : مترجمافزوده

که شما اين ترجمه را از نظر گذشتانديد، امپرياليسم جنايتگستر امريکا با وقاحت و بيشرمی   طوری،دگان گرانقدرنخوان

که دولت  لیرا متھم به داشتن زندانيان سياسی می کند، در حا" کوبا" است، دولت کشور کوچک نظامشکه کرکتر 

به ده ھا زندان پت و پنھان سياسی  و" گوانتانامو، ابوغريب، بگرام"مانند امريکا خود به صد ھا زندان رسمی  جنايتکار

شته، کوس رسوائی شکنجه ھا و تخلفات ضد حقوق بشری آن از کران تا کران جھان  در جھان داددر کشور ھای متعد

بر حيات ... دستپروردگانی از قماش طالب ، القاعده، داعش و  ه با حاکم ساختنرا فرا گرفته است به آن ھم اکتفاء نکرد

 ش به مثابۀ  خودانسانھای دربند کشور ھای ضعيف، کشور ھای چندی را به زندان خلقھای ھمان کشورھا  مبدل نموده ،

يستھا اکثر انسانھای بی گناه  امپريالیدر زندانھا.  در حق خلقھا دريغ نمی ورزدی فجايعاز ارتکاب ھيچ نوعزندانبان 

و بدون محاکمه سالھای زيادی را   زندانی ھستند، مورد شکنجه ھای روحی و جسمی و تجاوزات جنسی قرار می گيرند

راحت می توان دولت امريکا صيست که به  ھائزندان گونتانامو يکی از برجسته ترين مثال. زندانھا به سر می برنددر 

  .يان سياسی نمود نه دولت کوبا رارا مجرم به داشتن زندان

اين که در کوبا چه می گذرد، بنا بر محدوديت تأثير اين کشور کوچک، به خلق کوبا متعلق است تا در آن مورد تصميم 

لقھای خگرفته خوب و يا بد بگويند مگر آنچه مربوط به امپرياليسم امريکاست بر مبنای ھمان گستره و طيف نفوذ بر 

  . مبارزه عليه آن برخيزندجھان است تا به 

  :سؤال اساسی اينجاست

 می کند و دولتھا را مورد تحقيق ث امپرياليسم امريکا به کدام حق و به کدام روی و آبرو در امور داخلی کشور ھا تشب

وجدان بشری ، جھت برآورده ساختن منافع و فاقد ارشگران خودفروخته زبه ھمين ترتيب خبرنگاران و گ .دھد قرار می

  . داشته باشندئیکه کمترين شرم و حيا دگان می رسانند، بدون اينن خوانمعنه به سوخود، واقعيتھا را وار
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