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 ٢٠١١ می ١٢

 ترور اّسامه بن الدن
 

ردم ما ھمبستگی خود را با ، م٢٠٠١ سپتمبر ١١کسانی که با چنين موضوعاتی برخورد دارند می دانند که روز 

مريکا اعالم داشتند و از ھمکاری ھای کوچکی که می توانستيم در زمينۀ درمانی به قربانيان حملۀ وحشيانه hمردم 

  .به برج ھای دوقلو در نيويورک ارائه دھيم، دريغ نورزيدند

  مرج ناشی از حمله، در ھيچی که به دنبال ھرج وmمريکاhما بالفاصله فرودگاھای خود را به روی ھواپيماھای 

  .ديمکشوکجا قادر به فرود آمدن نبودند، 

ندازد، غيرنظامی را به مخاطره بيموضع سنتی انقالب کوبا، يعنی مخالفت با ھرگونه اقدامی که جان شھروندان 

  .مشھور است

ا علی األصول، مخالف ھر ھرچند ما قاطعانه از مبارزۀ مسلحانه عليه حکومت استبدادی باتيستا پشتيبانی نموديم، امّ 

يک چنين برخوردی، که برای بيش از نيم قرن ادامه . قسم اقدامی بوديم که بتواند به مرگ مردم بی گناه منجر شود

  .يافته است، اين حق را به ما می دھد تا پيرامون چنين موضوع حّساسی، به بيان ديدگاه ھايمان بپردازيم

برگزار گرديد، من قوياً اظھار ) Ciudad Deportiva(ر سيوداد دپورتيبا ی عمومی که دئآن روز، طی يک گردھما

  .داشتم که تروريسم بين المللی ھرگز از طريق خشونت و جنگ ريشه کن نخواھد شد

به عالوه او . به ھر حال، بن الدن، سال ھا دوست اياالت متحده بود؛ کشوری که او را تحت آموزش نظامی قرار داد

با اين حال، ھر اقدامی ھم که به او نسبت داده شود، ترور يک انسان . ير شوروی و سوسياليسم بوددشمن اتحاد جماھ

ظاھراً اّما اين کاريست که دولِت . غير مسلح، آن ھم زمانی که بستگان او در کنارش ھستند، چيزی منزجرکننده است

  .رين ملتی که تاکنون وجود داشته است، انجام داده مند تقدرت

  :ی که پيش نويس آن با دقّت تھيه شده بود، ضمن اعالم مرگ بن الدن چنين گفت در سخنرانيمااوبا

ی ھستند که ھنوز جھانيان نديده اند؛ صندلی خالی در کنار ميز ئا می دانيم بدترين تصاوير، آن ھابا اين حال م"... 

ه ھرگز طعم به آغوش گرفتن کودکانشان شام؛ کودکانی که مجبورند تا بدون پدر يا مادرشان بزرگ شوند؛ والدينی ک

  ." شھروند، از ما گرفته شد و حفره ای بزرگ در قلب ھايمان باقی گذاشت٣٠٠٠قريب به . را نخواھند چشيد
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اين پاراگراف، حقيقت تأّسف باری را بيان می کند، اّما نمی تواند افراد صادق را از به ياد آوردن جنگ ھای 

عراق و افغانستان، صدھا ھزار کودکی که بدون پدر يا مادر بزرگ خواھند شد و والدينی ناعادالنۀ اياالت متحده در 

  .که ھرگز درآغوش کشيدن فرزندانشان را احساس نخواھند کرد، بازدارد

ميليون ھا نفر از شھروندان، از روستاھای خود در عراق، افغانستان، ويتنام، الئوس، کامبوج، کوبا و ساير 

  . گرفته شدندکشورھای دنيا

 اشغال شدۀ کوبا، در سکوت زندانی ی که در گوانتانامو، اين قلمروئه، ھنوز تصاوير وحشتناک انسان ھابه عالو

ھستند و برای ماه ھا، و چه بسا سال ھا، تحت جان کاه ترين شکنجه ھا و آزارھا قرار دارند، در اذھان ھزاران 

ھا افرادی ھستند که با اجازۀ ضمنی جوامع به اصطالح متمّدن، اين . ميليون نفر از مردم جھان نقش بسته است

  .ربوده و به زندان ھای مخفی منتقل شدند

اوباما به ھيچ شکل نمی تواند کتمان کند که اّسامه، در مقابل فرزندان و ھمسران خود کشته شد؛ يعنی ھمان کسانی 

 ميليون سکنه که به قوانين آن، تجاوز و به ٢٠٠باً  کشوری مسلمان با تقري- که اکنون تحت بازداشت مقامات پاکستان

  . قرار دارند-عّزت ملی و سنن مذھبی آن، توھين شده است

اکنون او چگونه می تواند ھمسران و فرزندان کسی را که خارج از حيطۀ قانون و بدون ھيچ گونه محاکمه ای کشته 

  اند از انتشار اين تصاوير در جھان جلوگيری کند؟  بازدارد؟ او چگونه می تو،شده است، از توضيح آن چه رخ داد

 سپتمبر ١٠ گزارش داد که در تاريخ CBSخبرنگار شبکۀ ) Dan Rather(، دن ردر ٢٠٠٢ جنوری ٢٨روز 

 بن الدن در يک بيمارستان نظامی واقع در - يعنی يک روز پيش از حمله به مرکز تجارت جھانی و پنتاگون- ٢٠٠١

ن قرار داشته است؛ او به لحاظ جسمانی در وضعيتی نبود که بتواند پنھان شود و در پاکستان، تحت دياليز خو

  .غارھای عميق پناه بگيرد

ترور بن الدن و انداختن جسد او به قعر دريا، بيانگر احساس ترس و ناامنی ايست که او را به فردی به مراتب 

  .خطرناک تر مبّدل ساخت

ی خواھد پرداخت ئبه انتقاد از روش ھا از سپری شدن شور و شعف اّوليه اش، خوِد افکار عمومی اياالت متحده، بعد

که نه فقط از شھروندان اين کشور حمايت نمی کند، بلکه حّس نفرت و انتقام نسبت به آنان را چندين برابر خواھد 

  .نمود

  فيدل کاسترو روس

  ٢٠١١ مه ٤

   دقيقۀ بعد از ظھر٣٤ و ٨ساعت 

  :منبع
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  :يادداشت
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