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 Political سياسی

  
  تأمالت فيدل کاسترو

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢مارچ ٣١

  

  راھی که به مصيبت می انجامد

 

دچار اشتباه شوم و حرفھايم را فراموش می توانستم امروز بنويسم، فردا يا ھر روز ديگر بی آن که را اين مطالب 

بيست سال پيش وقتی در کنفرانس سازمان ملل متحد . نوع بشر بايد با مشکالت تازه ای دست به گريبان شود. کنم

دربارۀ محيط زيست و توسعه موضوع خطر انقراض نسل بشر را مطرح کردم، برای به صدا درآوردن زنگ خطر 

  . ای باور نداشتمألهه اندازۀ امروز به ضرورت طرح چنين مسدر سطح زمانی يک قرن آينده، ب

 جھان را آلت دست خود قرار داده بودند، و تنھا از روی ادب برای من دست یچند رھبر از قدرتمندترين کشورھا

  .زدند ولی سرانجام به ھمان سياق گذشته به کندن گور بشر ادامه دادند

 جھان حکومت می کند، و از ديرباز توسعۀ اقتصادی با تکيه به پيشرفت می توانستيم باور کنيم که خرد و نظم بر

  .ھای فنی و علم آغاز و انجام جامعۀ بشری است
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 صدحدود دو. ولی امروز، ھمه چيز روشن تر به نظر می رسد و حقايق ژرف بيش از پيش بر ما آشکار می شود

دائما در ادارۀ سرنوشت جھان با شکست روبرو کشور به اصطالح مستقل در سازمانی سياسی متشکل شده اند که 

  .می شوند

ی در اختيار نيروھای متفقين يا جبھۀ مخالف آنھا است که نظم را برای منافع ئتقريبا بيست و پنج ھزار سالح ھسته 

  . اين اساس به شکل مجازی حقوق ميلياردھا انسان را نقض می کنندهيا ضرورتی خاص برقرار می سازند، و ب

 ھيروشيما و ئیوليت توسعۀ اين نوع سالح ھا، پس از سالخی ھيوالؤکافی ساده انديش نيستم که بار مسازۀ به اند

  .ناکازاکی توسط ترومن تا مرگ روزولت را  بر دوش روسيه و چين بگذارم

يليون ھا و مرتکب اشتباه نيز نخواھم شد که قتل عامی را که نازی ھا به راه انداختند نفی کنم، که به بھای جان م

به ھمين دليل از سياستی که . کودک و مرد  و زن، و به ويژه يھوديان، کولی ھا، روس ھا و ديگر ملت ھا تمام شد

  . بيزارم،حق زندگی مردم فلسطين را نفی می کند

ناب  کند که به شکل اجتئی با مصيبتی روياروئیچه کسی می تواند فکر کند که اياالت متحده قادر خواھد بود به تنھا

  ناپذيری انتظارش را می کشد؟

چھل ميليون دالری که رئيس جمھور اوباما قول داده است که ظرف چند ھفته برای اردوی انتخاباتی اش گردآوری 

کند، گواھی است بر بی ارزش شدن پول اياالت متحده، با بدھی عجيب و غريبی که در رأس آن ھم چنان در حال 

 که چاپ می کند به زندگی ئیاين کشور با پول ھا. يليون دالر تخمين زده شده استافزايش بوده و نزديک به بيست ب

ميل کردن ھای اياالت متحده بايد و ادامه می دھد و نه با آن چه توليد می کند، در حالی که بقيۀ جھان برای حيف 

  .بپردازند

ھوری خواه  خواھد بود، که نامشان ھيچ کس نيز باور نخواھد کرد که نامزد دموکرات بھتر يا بدتر از رقبای جم

سال ھای نوری بين اين سه شخصيت و شخصيت ھای برجسته ای مانند آبراھام . ميت رومنی يا ريک سانتورام باشد

واقعا باور کردنی نيست که ببينيم ملتی تا اين اندازه قدرتمند از ديدگاه . لينکلن يا مارتين لوترگينگ فاصله می اندازد

  . تھی از انديشه و ارزش ھای اخالقی داشته باشدفنی چنين دولتی

اين کشور را به توليد اورانيوم غنی شده متھم می کنند که به عنوان سوخت . ايران سالح اتمی در اختيار ندارد

چه بخواھيم و چه نخواھيم، در اختيار داشتن يا توليد آن به . انرژی و يا برای مصارف بھداشتی به کار می برد

دھھا کشور از اورانيوم غنی شده به عنوان منبع سوخت استفاده می کنند، ولی تنھا در . يد سالح اتمی نيستمعنای تول

  . است که می توان آن را برای توليد سالح اتمی  به کار بردهفرآيند پيچيدۀ تصفيپايان  

ع دھد و بی آن که حسابی به با اين وجود، از سوی ديگر، به کمک و ھم کاری اياالت متحده، اسرائيل بی آن که اطال

کسی پس بدھد، سالح اتمی ساخت، و امروز صدھا کالھک اتمی در اختياردارد، بی آن که به آن اعتراف داشته 

  .باشد

برای جلوگيری از توسعۀ تحقيقاتی در کشورھای عربی ھمسايه، اسرائيل به رآکتورھای عراق و سوريه حمله کرد، 

  .ی ايران اعالم کرده استئه به مراکز توليد انرژی ھسته و امروز نيّت خود را برای حمل

پيرامون اين نکتۀ اساسی است که سياست بين المللی در اين منطقۀ پيچيده و خطرناک از جھان تمرکز داشته که 

  .بخش عظيمی از نفتی را که چرخ اقتصاد جھانی را می گرداند توليد کرده و تحويل می دھد

دانشمندان ايرانی توسط اسرائيل و ھم پيمانانش در ناتو به عملی تبديل شده که نفرت و حذف انتخابی مھمترين  

  .احساس انتقام را برمی انگيزد
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دولت اسرائيل آشکارا نيّت خود را مبنی بر حمله به مراکز توليد اورانيوم غنی شده اعالم کرده و دولت اياالت متحده 

  .بمب مناسبی برای چنين منظوری بسازدنيز صدھا ميليون دالر ھزينه کرده است تا 

 اياالت متحده بزرگترين بمب کالسيکی که تا کنون ھرگز ساخته نشده است که توضيح ئیيک ژنرال مھم نيروی ھوا

  .» تن، بمبی به بزرگی حملۀ نظامی عليه ايران١٣،۶بمب سنگر کوب به وزن « می دھد، 

ی، وقتی مطرح می شود که رئيس جمھور اوباما ھشدار می دھد چنين تفسير گستاخانه ای دربارۀ وسيلۀ کشتار جمع

  .که به سادگی از جنگ در خليج فارس حرف نمی زند

 اياالت متحده اضافه می کند که اين بمب احتماال در ئیھربرت کارليسل، معاون فرماندھی کل عمليات نيروی ھوا

  .خواھد رفت به کار ،ھر حمله ای به ايران که توسط واشينگتن انجام بگيرد

.  متر در بتون مسلح نفوذ کند، پيش از آن که منفجر شود۶٠ناميده شده و می تواند تا » مادر تمام بمب ھا«اين بمب 

  [...]  در انبار اسلحۀ اياالت متحده دانسته اند -  غير اتمی –اين بمب را بزرگترين بمب کالسيک 

 حمالت فشرده عليه اھداف غير که شاملتدارک ديده پنتاگون برای تخريب زيربناھای ايران طرح گسترده ای 

 و مادر تمام بمب ھا که انفجار آن موجب ايجاد ابری به شکل ینظامی توسط مھمات ترکيبی از بمب اتمی تاکتيک

  .، می باشدقارچ می شود

نه ھای ھسته مادر تمام بمب ھا را به عنوان قوی ترين بمب از نسل جديد معرفی کرده اند که ھدف آن تخريب ساما

  ).١( استياروی زير زمينی در ايران و کئ

  .من از خوانندگانم برای اين اصطالحات نظامی پوزش می خواھم که در اين جا به شکل مبھم مطرح کرده ام

ھمان گونه که می توانيم مشاھده کنيم، اين محاسبات از اين پيش فرض حرکت می کند که مبارزان ايرانی، که 

 زنی را تشکيل می دھند که به خاطر تعصبات مذھبی شان و سنت مبارزاتی شان شناخته شده ميليون ھا مرد و

  .ھستند، بی آن که پاسخی بگويند تسليم خواھند شد

ايرانی ھا اخيرا ديدند که چگونه سربازان اياالت متحده که افغانستان را ظرف کمتر از سه ھفته اشغال کرده اند، به 

 کشته بودند شاشيدند، قرآن را سوزاندند و بيش از پانزده غير نظامی بی دفاع را به قتل  کهئیروی اجساد افغان ھا

  ).٢(رساندند

 متر در ۶٠ پرتاب کند که تا ئیکمی تصور کنيم که نيروھای اياالت متحده روی مراکز صنعتی بمب ھای ھيوال

  .ھيچ گاه چنين تجھيزاتی را تصور نمی کرديم. بتون مسلح نفوذ کند

درک عمق اين فاجعۀ سياسی نياز به توضيح بيشترنيست، بر اين اساس است که بی ھيچ ابھامی نوع بشر در برای 

م زندگی واگر ما اين موضوع را اکنون درگ نکنيم، ھيچ گاه قادر به تدا. خطر مصيبت بزرگی قرار گرفته است

  .نيستيم

ام بدترين اشتباه تاريخی اش می باشد و جھان را نيز من به سھم خودم بر اين باور ھستم که اياالت متحده در حال انج

  .با خود در اين اشتباه غرق می سازد
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Fidel Castro Ruz 

Le 21 mars 2012 

  ٢٠١٢ چ مار٢٧. مرکز مطالعات جھانی سازی

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٢٩

Mondialisation.ca, Le 27 mars 2012 

Cuba Debate  
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  :پی نوشت 

فيدل کاسترو اين اطالعات را از نوشته ھای ميشل شوسودوسکی برگرفته است که ما پيش از اين آنھا را : مترجم )١

  .منتشر کرده ايم" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"و پورتال در گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 ٩ نفر از جمله ١٧ و فيدل کاسترو به کشتاری اشاره دارد که اخيرا در ايالت قندھار به وقوع پيوست: مترجم )٢

 ١٢اين خبر نيز در  جندين مقاله در اطراف .  زن و بقيه از سالخورگان و مردان بوده اند به قتل رسيدند٣کودک و 

  .منتشر شده است" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"و پورتال  به بعد در گاھنامه ھنر و مبارزه چمار

 

 


