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 Von Volker Hermsdorf -فولکر ھارمسدورف: نويسنده
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

 ٢٠١۶ مارچ ٣١

  

 !سرباز مزدور از تيپ ھای نو
 تغيير رژيم در کوبا را برنامه ريزی کرده است، ضمن پيروی از دستور العمل ھای واشنگتن، بايد طوری که امريکا 

  .کوبائی جلوه کند

  

  .اوباما حين سخنرانی در ھاوانا کوشيد تا خود را آشتيجويانه نشان دھد

Foto: REUTERS/Stringer  

. اوباما  در کوبا به حيث دروغگوی خود را نشان دادفقط سه روز بعد از سخنرانی اوباما در تياتر بزرگ ھاوانا، بارک 

در اين جزيره " تغيير رژيم" وزارت خارجه امريکا در واشنگتن به روز جمعه، جزئيات يک پروگرام جديدی را جھت

با استناد به صحبت اوباما که " ايرويل سنچس"با نشر اعالميۀ وزارت خارجۀ امريکا، خبرنگار کوبائی . منتشر نمود

وی را در ويب ." امريکا نه امکانات آن را دارد و نه ھم ھدف آن را، تا تغييراتی را در کوبا با زور بقبوالند: " بودگفته
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 به مثابۀ سمبول دخالت در امور ديگران مقايسه و معرفی Pinocchio-Nase با La pupila insomneالک خود 

  .نمود

مصارف اين پروژه جمعأ . م کوبا در ھاوانا مدنظر گرفته استواشنگتن پروژۀ جديدی را به ھدف ناآرام ساختن رژي

 يورو است که دولت امريکا اين پول را جھت برآورده ساختن آن آماده گذاشته ۶٧۵٠٠٠ دالر تقريبأ ٧۵٣٩٨٩مبلغ 

 که  ميليون دالر٣٠ به ٢٠امريکا در آخر سال گذشته جھت پشتيبانی تعويض سيستم در کوبا، بوجه امريکا را از . است

  . ميليون يورو می شود، ازدياد بخشيده است٩و٢۶

تمام جزئيات اين پروگرام جديد را ) Along the Malecón(در بالک خود " تريسی ايتون"خبرنگار امريکائی به نام 

که دولت امريکا جھت مداخالت درمسايل کوبا طرح کرده و آن را به روز جمعه انتشارداده بود، در معرض ديد ھمگان 

. ھدف از تطبيق پروگرام در وھلۀ اول بازسازی و درس و تعليم در رھبری جامعۀ مدنی درآيندۀ کوباست . ر دادقرا

طبق . در امريکا واگذار شوند) ان جی او(مقامات امريکا می خواھند اين وظيفه را به عھدۀ سازمانھای غير دولتی

اين پروگرام بايد در اگست سال .  به اين پروژه شوندبرنامه ريزی، سازمانھا می توانند  تا بيستم ماه می داوطلب

. تطبيق اين پروژه فاصلۀ زمانی زيادتر از سه سال را دربر خواھد گرفت. آماده و شروع به کار نمايند)  ٢٠١۶(جاری

 »Western Hemisphere Affairsکارمند وزارت خارجۀ امريکا" Roberta S. Jacobson روبرتا اس يکوبسن"

(WHA) ] مسؤوليت طرح و تطبيق اين پروژه را به عھده ٢٠١٢از سال .] ای. آی. وانيد يکی از اعضای سیبخ 

  .دارد

 ٣٠ تا ٢٠ نفراز اتباع کوبائی به سنين ٣٠ تا ٢۵از ميان نزديک به الاقل اخير در ھفته ھای  " WHA "قرار اعالم 

پالن . ا تمام کرده اند، می بايد سربازگيری شودساله که فارغ تحصيل پوھنتون باشند ويا ھم کسانی باشند که شغلی ر

طرح شده برای جوانان کوبا طوريست، که کنفرانس ھای ويدويوئی از طريق مدار الکترونيک بايد پيش برود، افزون 

بخش . انتقال داده می شود) DVD(و يا ) CD(ذخيره می شود و توسط ) يو اس بی(برآن مواد مورد ضرورت در 

. ناميده می شود" جھت يابی"اولين گام که مرحلۀ . ًدا در سه گام، بايد در امريکا صورت بگيردبع" آموزش" اصلی

ھدف ازاين مرحله، استفادۀ ماھرانه از معلومات مدرن و ھمچنان تمرين نمودن مراوده و ارتباطات فن آوری است، که 

  .  بايدصورت بگيرد

ھای که " ان جی او"  که البته اين آموزش بايد با ھمکاری  بخش دوم آموزش در عملی کردن بخش اول پروگرام است

سومين قدم که آخرين مرحله است، . تجربه دارند و در امريکا به صورت فنی سازماندھی شده اند، صورت بگيرد

 به کمک مربی ھای امريکائی، بتوانند O-Ton WHAھای آيندۀ  " کادر "بااست که "برنامه ريزی و کارشبکه ای"

بسيار مھم است که اينھا بياموزند و بتوانند از اين طريق . لی نمودن فعاليتھای شان را در کوبا توسعه بدھندپالن عم

  .دارند، برقرار کنند" فعاليت"که در ديگر کشور ھا " جامعۀ مدنی"رابطۀ شبکه ھای ارتباطی خود را با سازمانھای 

 پروگرام، اطمينان و باورمند بودن  متقاضيان پروگرام به برگشتن پيشزمينه و شرط الزم در تمرين نمودن و پيشبرد اين

پرنسيپ ھای "شرکت کنندگان در اين ساحات بايد احساس مسؤوليت نمايند تا جھت  پيشبرد و توسعۀ . به کوبا می باشد

  . در کوبا، سازمانھای غير وابسته را در آنجا بنيانگذاری نمايند" دموکراتيک

صريحأ تأکيد می ورزند به اين که، تمام  فعاليتھا و دست آورد ھا در آن زمينه، زمانی می توانند مقامات رسمی امريکا 

  . کار ھای شان را پيش ببرند " WHA "موفقانه پيش بروند که در ھمسوئی و ھمکاری و ھمآھنگی با 

متقابأل . با ظھور داشته باشندھائی که در اين پروژه اشتراک می کنند، بايد در کو" ان جو او"آموزگاران امريکائی و

دولت امريکا بدون کدام محدوديت و بدون قيد و شرط، خود را موظف می داند تا تمام مخارج  اشتراک کنندگان را که 
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شامل پول پاسپورت و ھزينۀ ويزه، مسکن، خوراک و پوشاک، بيمۀ صحی و پروازھای که بين کوبا و امريکا صورت 

به ھمين ترتيب  تمام مصارف مسافرت ، ھزينۀ زندگی، مصارف تھيۀ  مواد درسی  و می گيرد، به عھده بگيرد و 

  .مخارج تحصيل را به آنھا بپردازد

" WHA " ھدف دولت امريکا از پيشبرد و تطبيق اين پروگرام درکشور کوبا اينست، که می خواھد : توضيح می دھد

  .رسرنوشت آيندۀ خود تصميم بگيرندکوبائی ھا را در موقعيتی قرار بدھد، که بتوانند آزاد د

وی به روز سه شنبه ھفتۀ گذشته در ھاوانا اطمينان داد که امريکا اين جزيرۀ . ًدقيقا اين ھم ھنر سخنوری اوباما است

مردم ھر کشور مکلف ھستند تا خود جھت . سوسياليستی را مجبور به تغيير سيستم سياسی و اقتصادی خود نخواھد کرد

  .تعيين نمايندو مسير خود را 

 با آنھم اوباما بدون توجه به صحبت ھای خود، خطاب به جوانان کوبا نمود واز آنھا خواست تا خود را آمادۀ پذيريش 

ازصحبت ھای اوباما واضح می شود که وزارت خارجۀ امريکا جھت  براندازی و يا . يک پديدۀ نو درکوبا بسازند

  .وين نموده استسرنگونی دولت کوبا، پالنھای جديدی را تد

  : بعد از اين ضربت عميق امريکا، احساس مردم خود را در قالب جمالت آتی بيان داشت" سنچس"خبر نگار کوبائی 

الکن مھمانوازی  نبايد با ساده لوحی و . خلق کوبا محترمانه از اوباما پذيرائی کرد و به صحبت ھای وی گوش  فرا داد

  .يا خوشباوری به اشتباه گرفته شود

  

  : افزوده مترجم

ھويداست، امپرياليسم جنايتگستر امريکا به طور سيستماتيک " ولکر ھرمسدورف"طوری که از مضمون نويسنده آقای  

عملی کردن پروژه ھای تباھکن . کشور ھای جھان را مورد اھداف استعمارگرانه و و خرابکارانۀ خود قرار می دھد

ھای تربيه شده داخل يک کشور " ان جو او" ھای فنی امريکائی و "ان جی او"اقتصادی، سياسی و فرھنگی توسط 

شاخک ھای استخباراتی خود را در چنان کشور ھائی ايجاد می نمايد، و با احساسات پاک مردم را وسيلۀ پيشرفت 

ه داده و مقاصد شوم خود قرار دادن، عالقه به ماديات را تبليغ و ترويج می نمايند تا موازين اخالقی را بی ارزش جلو

" ان جو او. "روح آزادگی را در وجود خلقھا نابود کنند،  و به ھمين ترتيب دست به  ده ھا چال و فريب ديگری می زند

ھا، پيشبرد اين پروژه ھا را تا زمانی ادامه می دھند که شرايط در داخل کوبا آمادۀ حمالت نظامی امپرياليسم امريکا 

مانند کشور ما افغانستان، کوبا را ھم به . ماج حمالت وحشيانۀ خود قرار می دھدگردد، زمانيست، که کشور کوبا را آ

  . چشمۀ جوشان و خونبار جنايات خود مبدل می سازد

طرح سياست ھای جديد امريکا عليه کوبا در پيوند با دريای خونی که در افغانستان جريان دارد، انسان را بدان وا می 

  .مپرياليسم برای مردم کوبا نقشه کشيده، فرياد بزنددارد تا روز ھای سياھی را که ا

اميدوارم که خلق کوبا با تيزبينی به ريشۀ پالنھای طرح شدۀ امپرياليسم امريکا پی ببرند و خود را بازيچۀ دست عناصر 

  . ھای امريکائی نسازنند" ان جی او"رخنه افگن، مخرب وپليد، جاسوس، چپاولگر و خيانت پيشۀ 

  

 

 

 
 


