
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 

  ٢٠١۴ دسمبر ٢٣

  

  شکست ديپلماسی واشنگتن در روياروئی با کوبا
 کوبا، امريکا سر انجام سر تسليم فرود  سال اعمال زور وتھديد، محاصره و تعزيرات مرگبار اقتصادی عليه۵٣بعد از 

  اعالم کرد که امريکا روابط ديپلماتيک ٢٠١۴ دسمبر  ١٧ به تاريخ  اوباما.ژيک زديآورد و دست به عقب نشينی سترات

 رھبر انقالب کوبا با ھمرزمانش توطئه ھای ده رئيس جمھور امريکا فيدل کاسترو. خود را با کوبا از سر خواھد گرفت

 مايل از سواحل امريکا فاصله دارد، تا ايندم به سرحد پيروزی ٩٠کردند و انقالب جزيرۀ کوچک کوبا را که را خنثی 

بدون ترديد که محاصره و تعزيرات ضد بشری عليه اين کشور، ضربات جبران ناپذيری بر ملت شجاع کوبا . رسانيدند

رھبران بی عزت و بی غيرت افغانستان از . يستی نشدندتحميل نمود، اما اين مردم شکست ناپذير تسليم خواھشات امپريال

  .  عملکرد رھبران کوبا بياموزند تا از بی عزتی و سرافگندگی نجات يابند

ين امن در.  به شمار آيد٢١تواند يکی از مھمترين رويداد ھای قرن  احيای روابط ديپلماتيک بين واشنگتن و ھاوانا می

ار به عقب نشينی در مقابل کوبا نمود، مورد ارزيابی قرار داده و ھمچنان اجبار کوبا جا داليل متعددی که امريکا را واد

  . را در نزديکی با واشنگتن موشکافی خواھم کرد

خواست انقالب کوبا را از پا درآورد و نظام مردمی اين سرزمين را با يک نظام  نخست می امريکا از روز .١

  سال اعمال فشار، مداخله و تجاوز موفقيتی برايش ٥٣ فھميد که  باالخره امريکا. مطيع واشنگتن  تعويض کند

از تجاوز ناکام در خليج خوک ھا گرفته تا محاصره و تعزيرات کمرشکن اقتصادی نتواست . نداشته است

 ميليونی کوبا، متحمل خسارات مدھش اقتصادی و مالی ١١البته کشور کوچک و . منھدم سازدانقالب کوبا را 

 اما مردم مبارز و رھبری انقالبی شان يک قدم ھم از ايده آل ھای انقالبی عقب نشينی نکردند و گرديده است،

برای واشنگتن و  طبقۀ حاکم امريکا جز تعويض روش . ستادنديدليرانه در مقابل توطئه ھای امپرياليستی ا

 .  نادرست راه ديگری باقی نماند

تا اخير برخوردار بود، اما نظام انقالبی کوبا ھرگز مانند نظام که کوبا از حمايت جھان سوسياليستی  با وجودی .٢

روی ھمين . کرد  پرچمی افغانستان دست نشاندۀ مسکو نبود و در روش خود از شوروی تبعيت نمی–خلقی 

ه و زير بنای ھچون انقالب کوبا وج.  نتواست انقالب کوبا را تخريب نموده و منھدم سازد. ای. ای.دليل سی

ت، دستگاه ھای استخباراتی امريکا در استخدام تعداد کثيری از عناصر ضد ملی و ضد انقالبی در مردمی داش

 توانست تعدادی از گروه ھای جھادی افغانستان را به نفع خود . ای. آی.که سی کوبا موفق نشدند، طوری

 .    ر روش امريکا در قبال کوبا استياين امر ھم يکی از داليل تغي. استتخدام کند
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باالخص کشور ھای امريکا التين و . امريکا در روياروئی با کوبا از آغاز تا انتھا در قارۀ امريکا تنھا ماند .٣

با .  جنوبی زير بار ديپلماسی امريکا به ارتباط کوبا نرفتند و کماکان به سياست مستقل ملی خود پابند ماندند

ی التين و جنوبی به روابط ديپلماتيک خود با کوبا وجود تھديدات متداوم از جانب امريکا،  کشور ھای امريکا

ين قاره احتا متحدين واشنگتن در. که امکان پذير بود، تداوم يافت ادامه دادند و روابط تجارتی شان ھم تا جائی

ين جا بايد از مساعدت  ھای انسانی ادر. از اوامر واشنگتن سرباز زدند و روابط خود را با ھاوانا قطع نکردند

رغم ھر گونه تھديد از اجانب  صادی مردم و کشور ونزيويال به مردم و انقالب کوبا يادآور شد که  علیو اقت

 .    امريکا، ونزيويال به کمک ھای بالعوض خود به کوبا تا اکنون  ادامه داده است

ئيد قرار أورد تکه متحد جنگ سرد امريکا بود، ديپلماسی واشنگتن را در قبال کوبا م اتحاديۀ اروپائی باوجودی .۴

يک تعداد از کشور ھای اروپای غربی، تعزيرات شديد اقنصادی را عليه کوبا کشنده دانسته که . نداده است

 التين و جنوبی، بلکه در ميان متحدين یامريکا نه تنھا در امريکا.  اولی را مردم آن متحمل گرديده اندۀضرب

ر يلذا، تغي. الب کوبا نداشت و بی يار و ياور باقی ماندخود در اروپای غربی ھم موفقيتی در مھار کردن انق

 . پاليسی واشنگتن در قبال کوبا نتيجۀ طبيعی ناکامی ھای سياسی و ديپلماتيک امريکا بوده است

 روسيه سايه افگنده  و احتمال خطرات گسترش آن در ساير نقاط جھان –روحيۀ جنگ سرد بر روابط امريکا  .۵

شود که روسيه خيال احيای پايگاه   چنين استنباط میپوتين ھای چند ماه قبل از خالل صحبت. موجود است

اگر قوای بحری روسيه با تحت البحری ھای اتمی آن دوباره در . قوای بحری خود را در بنادر کوبا  دارد

واھد ژيست ھای اين کشور به مخاطرۀ جدی مواجه خيسواحل کوبا لنگر اندازد، امنيت امريکا از نظرگاه سترات

تواند بازگشت  احيای روابط ديپلماتيک بين واشنگتن و ھاوانا و بازکشائی سفارت امريکا در ھاوانا می. شد

سوی کوبا را حد اقل در حال کنونی به تعويق اندازد که اين خود يک پيروزی موقت ه قوای بحری روسيه ب

 .      ديپلماتيک برای واشنگتن خواھد بود

بعد از ناکامی ھای پی در پی  نظامی و ديپلماتيک، امريکا متقاعد شد که بايد راه ديگری را برای تخريب  .۶

ت ھای مذھبی، اقتصادی و اکادميک أامريکا شايد سعی بورزد که از طريق اعزام ھي. انقالب کوبا سراغ نمود

صنعی حقوق بشر، انقالب کوبا را درھم در کوبا نفوذ نموده و با اشاعۀ دوکتورين دموکراسی ليبرال و ترويج ت

اما مردم و رھبری انقالبی کوبا اين ھشياری را دارند تا در دام تزوير امريکا و نيات شوم امپرياليسم . بکوبد

  .  نيافتند

 سال ضربات جبران ناپذير اقتصادی را تحمل ۵٣ين ترديدی نيست که مردم و نظام سوسياليستی کوبا در خالل ادر

اما فشار ھای سياسی و اقتصادی فضای اين جزيرۀ کوچک را .  بتوانند توطئه ھای امپرياليستی را خنثی نمايندنمودند تا

که کوبا يک قدم ھم از موقف انقالبی خود عقب نشينی نکرد،  علی رغم اين. به حالت خفقان آوری تبديل نموده است

البته اين به . سازد د و تحوالت اخير جھانی آماده می خود را برای جھان بعد از جنگ سراً ين کشور اجبارارھبری در

درين جا داليل موافقت ھاوانا را در احيای روابط ديپلماتيک . ھيج نحوی پشت پا زدن به آرمان ھای انقالب کوبا نيست

  .جو می نمايم و با واشنگتن جست

شود، بدين معنی  کوبا تلقی میاحيای روابط ديپلماتيک بين واشنگتن و ھاوانا خود يک پيروزی برای انقالب  .١

يک قدرت اول جھانی که در ھمسايگی کوبا واقع است نتوانست نظام مردمی اين جزيرۀ کوچک  را که 

سوسياليسم نظام مسلط در " خاطر نشان ساخت که  اوباما رھبر کوبا تيليفونی بهراول کاسترو. سرنگون سازد

کوبا در احيای روابط ديپلماتيک با امريکا چيزی را از دست ." کوبا است و امريکا بايد به آن احترام بگذارد

 .نمی دھد، بلکه منفعت بزرگ سياسی و اقتصادی نصيبش خواھد شد
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دھد و کوبا دوکتوران و مخصصان ورزيدۀ  ونزيويال روزانه يک صد ھزار بيرل تيل را به کوبا تحويل می .٢

مت تيل در بازار ھای دنيا که آنھم روی ملحوظات پايان رفتن قي. خود را برای تداوی به آن کشور می فرستد

خاص سياست جھانی صورت گرفته، ونزيويال را در مضيقۀ اقتصادی قرار داده و اين کشور مانند گذشته 

ھمچنان ونزيويال خود مشمول تعزيرات اقتصادی و تجارتی امريکا بوده . نخواھد توانست به کوبا کمک نمايد

زعامت در ونزيويال شرايط دشوار اين کشور را به مقامات انقالب . زند پا میو زير فشار امريکا  دست و 

بنابران، برای کوبا اين يک امر منطقی است که برای بقای خود در جست و جوی راه . کوبا حالی ساخته اند

 . ھای ديگری باشد

د روابط با امريکا خواھد  رھبر کنونی کوبا در آغاز زعامت خود متذکر شده بود که خواھان بھبوراول کاسترو .٣

 فيدل  به وعدۀ خود وفا نموده که بدون شک موافقت برادرشراول کاستروشود که  اکنون معلوم می. شد

،  ھاوانا آرزو دارد زعامت دورۀ انقالب ٢٠١٨قبل از خانه نشينی در سال .  را ھم حاصل کرده استکاسترو

احۀ سياسی و ديپلماتيک ھم به موفقيت ھائی نايل گردد و که در مبارزات انقالبی توقيق يافت، در س ھمانطوری

 در بيانيۀ خود به ارتباط احيای روابط ديپلماتيک راول کاسترو. آن را به زعامت جوان کوبا به ارمغان بگذارد

 .  ر نخواھد يافتيکيد ورزيد که سيستم سوسياليستی تغيأبا امريکا ت

عزيرات تحميل شدۀ اقتصادی، روابط تجارتی کوبا با ساير کشور با عادی شدن روابط کوبا با امريکا و رفع ت .۴

توريسم و سرمايه گذاری . ھای  جھان گسترش يافته و کوبا از انزوا و فشار ھای بيشماری رھائی خواھد يافت

ناگفته نبايد گذاشت که . ھای خارجی ازدياد خواھد يافت و رشد عمودی و افقی اقتصادی کوبا باال خواھد رفت

سرمايه گذاری اجانب در تخريب نظام سوسياليستی کوبا موجود است، اما مردم و زعامت اين کشور به خطر 

 .  آن مرحله از رشد فکری رسيده اند که بتوانند توطئه ھای احتمالی مداخله کنندگان را ناکام سازند

کيد ورزيد  که کوبا أ تاستروراول ک.  و عزت اين کشور ادامه خواھد دادء خود برای بقاۀکوبا ھمچنان به مبارز .۵

مريکا ھمچنان با يک نبرد دشوار و طوالنی رو به رو خواھد اتا پيش از برداشته شدن تحريم ھای 

گو با امريکا  استقبال می کند اما افزود اين موضوعات بايد شامل  و  ھمچنان گفت که از گفتکاسترو .بود

 با اين بينش انقالبی،  . سوسياليستی خود دست نمی کشدمريکا نيز بشود و متذکر شد که  که کوبا از اصولا

  . کوبا راه نوی را در روابط بين المللی خواھد گشود

با رفع تشنج بين امريکا و کوبا، جھان شاھد کوبائی خواھد شد که با تمام قوت علمی و معنوی داخل صحنۀ سياست 

د مردم خويش را در ساحات طبی  باالخص طب وقايوی در ين، کوبا قادر خواھد شد که استعداابعد از. جھانی خواھد شد

مبارزۀ مردم و . اختيار مردم محتاج جھان قرار دھد و تجارب خود را به کشور ھای تحت سلطۀ اجانب انتقال بخشد

 يک کشوری. تواند برای زعامت خاين افغانستان درس آموزنده باشد رھبری کوبا در حفظ استقالل و حاکميت ملی می

 زير چانۀ امريکا واقع است، ولی بی ھراس به مبارزات خود برای بقای خويش در مقابل يک ابر قدرت جھانی که در

چرا زعامت کثيف افغانستان از تاريخ نمی آموزد و اينطور خود را در خندق ذلت و . ادامه داده، قابل ستايش است

و ھر دو زعامت را در ترازوی ارزيابی مردم جھان ؟ تاريخ در قضاوت خود اشتباه نخواھد کرد .رسوائی انداخته است

  .   قرار خواھد داد

        

       

  

 


