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  سّری واشنگتن با ھاوانا و تھرانمذاکرات
Les négociations secrètes de Washington avec La Havane et Téhéran 

  

بيانيۀ مرتبط به از سر گيری مناسبات ديپلماتيک واشنگتن با ھاوانا پيش در آمدی بود برای از سر گيری مناسبات با 

ش را ترک نگفته و اين دو دولت نيز از خواست ھای انقالبی شان امپرياليستی ااياالت متحده بلند پروازی ھای . تھران

، واشنگتن دريافته است که کوبا و ايران با انزوای )پراگماتيک(با اين وجود، از ديدگاه عملی .  نشده اندمنصرف

 .پس چنين شد که خود را برای برخورد از نوع ديگری آماده می کند. ديپلماتيک و جنگ اقتصادی از پا نخواھند افتاد

  ) سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر  

 

 .)٢٠١٢ جنوری(حمود احمدی نژاد از رائول کاسترو ديدار رسمی م

انتشار ھمزمان بيانيه ھای بارک اوباما و رائول کاسترو در مورد برقراری مناسبات ديپلماتيک بين اياالت متحده و 

  مذاکراتشرامثل ھميشه، واشنگتن در عين حال که مخفيانه با رقيب خود . کوبا در اروپا بسيار موجب شگفتی ھمگانی شد

به پيش می برد، ھم زمان به اتحاديۀ اروپا که ممکن بود با برداشتن محاصرۀ اقتصادی به نفع خودشان با عجله دست به 

 .کار شوند، مجازات ھائی را ديکته می کرد

رو ساخته ه از دو سال پيش، رئيس جمھور اوباما در پی تسکين منازعاتی است که امپراتوری او را با دولت ھائی روب

در واقع، بايد بپذيريم که مجازات . »خاورميانۀ بزرگ « ی التين، ايران در امريکاکوبا در : قاومت نشان می دھند که م
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ھای يک جانبه به عنوان حرکت جنگی تمام عيار از سوی واشنگتن و گسترش آن به کشورھای ھم پيمان عمل نکرده 

  . رنج بردند ولی از مقاومت دست نکشيدندکوبا و جمھوری اسالمی ايران از فشارھای خيلی زيادی. است

   

  نيم قرن مبارزه

فريقای جنوبی که به کشورھای ھمسايه اش دست اندازی می کرد بسيج اطی جنگ سرد، کوبا عليه سياست نژاد پرستانۀ 

 در چنين.  در آن دوران از سوی اياالت متحده و اسرائيل مورد پشتيبانی قرار می گرفتپرتوريارژيم سفيد . شد

 در حدی فيدل کاسترو.  جنگيد١٩٨٨وضعيتی بود که ارتش کوبا در آنگوال و ناميبی نيرو پياده کرد و تا توافقات صلح 

:  به شکست بکشاند ،می خواست جھان بشری را به دو بخش تقسيم کندکه بود که توانست آن ايدئولوژی نژاد پرست را 

فريقای جنوبی از بين برود و ا منتظر می مانديم تا رژيم آپارتايد در با اين وجود بايد سه سال. جھان اربابان و بردگان

  .فريقای جنوبی برگزيده شودا به عنوان رئيس جمھور خلق متحد نلسون ماندال

به ھمين شکل، جمھوری اسالمی ايران عليه سياست آپارتايد اسرائيل که در سرزمين ھای ھمسايه نفوذ می کرد بسيج 

 تا امروز از سوی ١٩٤٨ رژيم صھيونيستی تل آويو از تاريخ اعالم استقالل غير قانونی در سال که می دانيم چنان. شد

   .اسرائيل گسترش حاکميت خود از نيل تا فرات است عالوه بر اين داعيۀ . اياالت متحده و انگلستان پشتيبانی می شود

در دوران رياست . طين پشتيبانی می کندايران نيز به سھم خود از سوريه، حزب هللا و سازمان ھای مقاومت فلس

جمھوری محمود احمدی نژاد، اياالت متحده و اسرائيل متحمل چندين شکست شدند، به ويژه در لبنان، فلسطين، سوريه و 

  .در يمن

ھر دو دولت دارای منشأ . فريقای جنوبی و اسرائيل به شکل گسترده آرشيو شده استااطالعات مرتبط به پيوندھای بين 

امپرياليسم « نظريه پرداز Cecil Rhodesفريقای جنوبی توسط بازرگان الماس سسيل رودز ا: ترکی ھستند مش

 Theodorسازماندھی شد، در حالی که اسرائيل توسط يکی از مريدان سسيل رودز، يعنی تئودور ھرزل ) ١(» ژرمنی

Herzlملکۀ اليزابت نامه ھای ٢٠٠٢سال در .  طرح ريزی شد که در سه مورد از الگوی رودز پی روی می کرد ،

  .رودز و ھرزل را سانسور کرد، در نتيجه تنھا نامۀ بازنويسی شده توسط ملکه را در آثارش می توانيم بخوانيم

  

  علی شريعتی

 مطمئناً، علی شريعتی، .پيوندھای بين جمھوری کوبا و جمھوری اسالمی ايران از ظرافت خاصی برخوردار است

ولی، اين دو کشور ھرگز پيوند سياسی . متفکری که انقالب ايران را آماده کرد، مترجم چه گوارا به زبان فارسی بود

البته .  با رھبران اين دو کشور خيلی از فقدان شناخت متقابل آنھا شگفت زده شدمصحبتمن در . معنی داری نداشتند

به عنوان مثال جامعۀ : رو می سازد ه وت فرھنگی تماس بين دو کشور را با مشکل روبواقعيت اين نيز ھست که تفا
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کوبائی در زمينۀ جنسی اولترا آزاد است، در حالی که جامعۀ ايرانی در اين زمينه حتی پيش از انقالب اسالمی اولترا 

 .محافظه کار می باشد

  

  دو دولت انقالبی

بين . است که منافع اياالت متحده از يکسو، و منافع کوبا و ايران از سوی ديگر سازش ناپذير است و خواھد بودروشن 

ی ئبا اين وجود، اين وضعيت مانع قرارداد آتش بس منطقه . امپرياليسم و ناسيوناليسم تفاھمی نمی تواند وجود داشته باشد

نيست، آن چه را که » محاصرۀ اقتصادی « ھوم از ميان برچيدن برقراری مناسبات ديپلماتيک نيز به مف. نمی شود

می نامد، ھميشه به شکلی مطرح می شود که گوئی رأی آن از سوی شورای امنيت صادر » )ھا(مجازات « واشنگتن 

  .شده است

، از عکسه در حال حاضر، کوبا در ذھنيت چپ اروپائی به عنوان ديکتاتور تلقی می شود، ولی روی خود جزيره، ب

 نيز از اعتبار يک نجات بخش فيدل کاسترو. ی التين به عنوان الگوی مقاومت بازشناسی می گرددامريکاسوی چپ 

  .ی جنوبی جذابيت بی بديلی داردامريکابرخوردار بوده و برای تمام قارۀ 

لی که اين کشور  تلقی می کند، در حا به ھمين گونه، چپ اروپا جمھوری اسالمی ايران را يک رژيم قرون وسطائی

 از يک شھرت مردمی وسيعی احمدی نژادگرچه . است» خاورميانۀ بزرگ«متحد اجتناب ناپذير تمام جنبش مقاومت در 

  . در خارج کمتر شناخته شده استعلی خامنه ایبرخوردار است، ولی رھبر عالی مقام 

  

  گوارا» چه«ارنستو 

متھم می شود، ولی » کمونيسم « بر اين اساس کوبا به . مورد، اين کشورھا قربانی تصوير پردازی بوده انددر ھر دو 

 در حزب کمونيست مبارزه رائول کاسترو، فيدل کاستروولی برادر .  پيش از پيروزی اش کمونيست نبودفيدل کاسترو

 از مقامش به عنوان وزير صنايع اين ءاز استعفا مخالف الگوی شوروی بود و پيش چه گوارابه ھمين گونه، . می کرد

 . کنگو رفت  بهلوران دزيره کابيال کنار  موضوع را به شکل کتبی توضيح داد، و سپس برای ادامۀ مبارزه در

ولی . ايران با اعالم جمھوری اسالمی، عموماً اين معنا را به ذھن متبادر می سازد که با مذھب مسلمان سروکار داريم

 اطمينان می داد که اسالم فرآيندی انقالبی بوده و از وقتی که تمام انقالبيان جھان برای عدالت دست به عتیعلی شري

 مسيحی به قدرت رسيد، ايران شيعه را لوران دزيره کابيالیدر نتيجه ازوقتی که . مبارزه بزنند مسلمان تلقی می شوند

  .رودفريقا می انيز می بينيم که برای پشتيبانی از او به 

ولی انقالب ھا وقتی به وقوع می پيوندد و . در ھر دو مورد، تاريخ به ياد خواھد داشت که اين دولت ھا انقالبی بوده اند

   وقتی که به رھائی انسان نائل می آيند، با اين وجود از وقتی که ديگر ھيچ امتيازی را تھديد نمی کنند، به آزمون اعتبار

  .خود خاتمه می دھند
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   واشنگتنژیيسترات

برای اياالت متحده، در عين حال فوريت و فرصتی وجود داشت تا اختالفاتش را با مقاومت کوبا و ايران به حالت تعليق 

به » خاورميانۀ بزرگ« اياالت متحده از قطعاتتقال ی التين و انامريکاسرمايه گذاری مجدد اياالت متحده در . درآورد

 ئی ھا جستامريکاعالوه بر اين، می بايستی راه حلی پيش از گردھمآئی . بودسوی خاور دور به مشکل برخورد کرده 

، پاناما به عنوان ميزبان گردھمآئی برای نخستين بار Rafaël Correa رافائل کورآدر واقع، به تشويق . جو می شدو 

به ھمين گونه، . مالقات کند رائول کاسترو می بايستی با رقيب خود بارک اوبامادر نتيجه . از کوبا دعوت به عمل آورد

  .اياالت متحده بی آن که رضايت ايران را جلب کند نمی تواند به ايجاد سه دولت در عراق اميدوار باشد

اياالت متحده از بی ثبات . بايد دانست که برقراری آتش بس با واشنگتن به شکل وخيمی خطرناک است: آخرين نکته 

نه . د کرد، ولی از اين پس اين کار را با دسترسی به داخل انجام خواھد دادسازی دولت ھای انقالبی صرفنظر نخواھ

. ل کنندوئی ھائی را که برای بازرگانی و توريسم به ايران می آيند کنترامريکاکوبا، نه ايران از اين پس نمی توانند 

  .سازمان سيا نيز طی دو سال آينده در فراھم ساختن انقالب رنگی کوتاھی نخواھد کرد

چنين است که برقراری مناسبات ديپلماتيک بين واشنگتن و ھاوانا را بايد به عنوان پيش درآمدی برای برقراری 

  .مناسبات بين واشنگتن و تھران تلقی کنيم

Thierry Meyssan  

   

حاکمان انگليس . برای تعريف امپراتوری انگليس استفاده می کرد» امپرياليسم ژرمن« اصطالح سسيل رودز از )١      

Royaume-Uni بودند) لمانیا( در واقع نيز ژرمنی. 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 ٢٠١٤مبر دس ٢٠

  

  :يادداشت

و ا و جمھوری اسالمی ايران الزم به تذکر است که پورتال با تالش نويسنده در جھت پيدا نمودن وجوه تشابه بين کوب

» شريعتی « از سنخ»اخند بچه ای«با » چه گوارا«و ھمچنين مقايسۀ شخصيت فناناپذير سياست ھای کلی حاکم بر آنھا 

  .که تمام داشته ھايش به جز التقاط آگاھانه چيز ديگری نيست، به ھيچ وجه موافق نيست

  AA-AAادارۀ پورتال


