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  ير سياستھای ضد کوباياوباما و تغ
ھمان روز رائول . روابط کامل سياسی با کوبا را اعالم کرد تصميم برقراری مجدد امريکا گذشته رئيس جمھور ۀھفت

پيش از اين، کاسترو و اوباما در حدود يک ساعت با . کاسترو، رھبر کوبا نيز در ھاوانا تصميم مشابھی را اعالم نمود

 رسانه ھای نظر می رسيد، با حسن استقباله  غيرممکن بارتباط شخصی آنھا که قبالً . نی پرداختندولفي تمذاکرۀھم به 

جز اين، رھبران دو کشور دشمن در طول بيش از نيم قرن، برای اعالم تصميم خود داير ه ب.  مواجه شدامريکاجمعی 

زودی سفارت کوبا در واشنگتن و ه ب.  تلويزيونی شرکت کردندۀ زندۀبر عادی سازی مناسبات متقابل ھمزمان در برنام

اصطالح مأموريتی ه  در کوبا را منافع بامريکااکنون منافع . از خواھد کرد در ھاوانا فعاليت خود را آغامريکاسفارت 

  .با شمار محدود پرسنلی نمايندگی می کند

 با کوبا طيف گسترده از مسائل از جمله، مسائلی مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دادوستد انسان، امريکاھمکاری 

 صدور مصالح ساختمانی و تجھيزات کشاورزی ۀاجاز.  برمی گيردرات آب و ھوائی را دريينظارت بر مھاجرت و تغ

 ۴٠٠ به ارزش امريکائی مجازند در بازگشت به امريکامسافران . برای مزارع کوچک به جزيره آزادی داده می شود

وانند از ئيھا می تامريکا.  ھمراه خود بياورنددالر ١٠٠جمله محصوالت الکلی و تنباکو تا سقف   کاالی کوبائی، مندالر

مقررات .  حساب در گردش می دھدۀ به مؤسسات مالی اجازه باز کردن شمارامريکا و  کارتھای اعتباری استفاده نمايند

تھای نمايندگی، روزنامه أ وھمچنين، برای اعضای ھي سفر به جزيره برای افرادی که در آنجا خويشاوندانی دارند

خارج کردن کوبا از ليست کشورھای حامی » امکان «امريکا ۀارجوزارت خ. نگاران و دانشمندان نرم تر می شود

  .»بررسی می کند«تروريسم را 

 کتمان نمی کند، که حق مبارزه برای حقوق بشر، حمايت از بخش خصوصی، گسترش دسترسی به امريکادولت 

 از آمادگی واشنگتن برای ھدف. در کوبا را برای خود محفوظ می داند» تأمين حداکثر آزادی بيان و تجمعات«اينترنت، 

 ۀی فراھم آوردن فرصتھا برای پيشبرد سياستھای قبلی بی ثبات سازی جزيرامعنه نزديکی به کوبای سوسياليستی، ب

 طی اظھارات تلويزيونی خود اذعان کرد، که امريکارئيس جمھور . آزادی، اما نه از خارج، بلکه، از داخل می باشد

تحريمھای . جو نمود و بايد راه ھای ديگر اثرگذاری بر کوبا را جست. ری خود را نشان داديسياست مقابله با کوبا بی تأث

 عليه کوبا و ابعاد چنين اقداماتی نه تنھا به سقوط کاسترو منجر ١٩۶٠ اقتصادی واشنگتن از اوايل سالھای -بازرگانی

  .ن بودند، نيز گرديدنشد، حتی موجب افزايش اعتبار حزب حاکم کمونيست که اغلب کادرھای آن جوا
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.  کامل قرار گرفت، رھبری کوبا به خواری تن ندادکه کوبا در شرايط انزوای تقريباً  ، زمانی١٩٩٠در سالھای دشوار 

 کوبا، از جمله برنامه ھای مرتبط با ھسته ھای مخالف، فعاالن اينترنتی و ۀ عليه جزيرامريکا برنامه ھای ۀھم

بروز اختالف .  نقش بر آب شدند برای توسعهامريکاآژانس کمکھای بين المللی  تسازمانھای غيردولتی تحت الحماي

    .ی ھم موجب رسوائی آن گرديددالر ۀبين سران ستون پنجم بر سر تقسيم بودج

واشنگتن ھمواره . گاه نتيجه ندادند  کوشش کرده اند، اما اين تالشھا ھيچامريکاکوبائيھا در گذشته بارھا برای مذاکره با 

با شرکت مھاجران کوبائی و سازمانھای » انتخابات آزاد عمومی«استھای غيرقابل قبول، از آن جمله، برگزاری خو

رائول کاسترو ھميشه . ی فعاليت می کردند، در مقابل کوبا مطرح می کردامريکاغيردولتی که با حمايت مالی نھادھای 

يکی از روزنامه نگاران .  آماده استامريکاکره با با قاطعيت اعالم می کرد، که کوبا بدون پيش شرط برای مذا

خود اصرار می کردند، در اين صورت يک » پيش شرط ھای«ئی به درستی اظھار داشت، که اگر کوبائی ھا بر امريکا

 در گوانتانامو و اردوگاه مرگ واقع در آن تا قطع پرواز امريکافھرست بی نھايتی را، از خواست بستن پايگاه نظامی 

دھای جنگی در نقاط مختلف جھان که موجب قربانی شدن تعداد عظيمی از مردم غيرنظامی می گردد، تشکيل می پھبا

  .داد

ی امريکا عليه ھاوانا را دولتھای امريکاسياست تنبيھی .  دولتھای نيمکره تبديل گرديدۀ کوبا به مشکل ھمألۀبه تدريج مس

 و بی مجازات ماندن امپراتوری در ئیماجراجو. ت خود تلقی کردند خطر ژئوپليتيک بالقوه برای امنيۀمثابه التين ب

 ، UNASUR مانند ئیی التين، تشکيل نھادھاامريکا موجب تسريع فرايند ھمگرائی در  بين المللی اساساً ۀعرص

CELAC ، ALBAامريکا ۀبانآمقاومت سياسی و ايدئولوژيک شديد در مقابل سياست امپراتورم.  گرديدين و ساير 

 و اوو موراليس، رفائيل کورئآ، ھوگو چاوز، ناستور کيشنر، ايناسيو لوال دا سيلواباعث ظھور سياستمدارانی مانند 

در جزيره تصميم » انقالب رنگی«ھمبستگی آنھا با کوبا، واشنگتن را که نتوانست برای انجام . بسياری ديگر گرديد

 تحرکات آنھا را ھم در ۀسازمان امنيت دولت کوبا ھم. ن پنجم نبودھيچ اطمينانی به ستو. بگيرد، تا حدودی بيدار نمود

، رامونا البانيو، ھراردو ارناندسمأموران کوبائی مانند .  زير نظر داشتامريکا اراضی ۀقلمرو کوبا و ھم در محدود

»  گروه پنج نفرهۀقھرمانان«فعاليت .  اکنون شھرت جھانی يافته اندفرناندو گونزالس، و آنتونيو گررو، رنه گونزالس

 فقط -منظور خنثی سازی برنامه ھای تروريستی محافل افراطی مھاجرانه برای نفوذ در مراکز حساس سازمان سيا ب

ليس فدرال دستگير شده و اعضای گروه پنج نفره که توسط پۀھم. يکی از بخش ھای مبارزه با دشمنان انقالب کوبا بود

  . جشن ملی برگزار نمودۀمثابه زگشت آنھا به خانه را بکوبا با. بودند، به کوبا بازگشته اند

بدين سبب، اوباما از نمايندگان کنگره خواست تا .  وضع کردامريکا ۀالزم به ذکر است که تحريمھا عليه کوبا را کنگر

  برای شرکت در بحث و طور جدیه  و بواقعاً «امکان لغو آنھا را مورد بررسی دھند و اظھار داشت، که خود او 

 عليه امريکاگوی مطبوعاتی کاخ سفيد اظھار اطمينان کرد که تحريمھای ن، سخجوش ارنست. »بررسی آنھا آماده است

 جمعی قرار  ھای تدارک ديدار اوباما از کوبا مورد بحث رسانهألۀھم اکنون مس.  برداشته خواھد شد٢٠١٧کوبا تا سال 

 غربی به ھاوانا سفر خواھد کرد و ۀ در امور نيمکرامريکا ۀ، معاون وزير خارجرابرت جانسون ءابتدا. گرفته است

 واشنگتن در ۀبرنام. آتشبازی ديپلوماتيک خواھد بود ، وزير امور خارجه و ديدار اوباما پايان بخش اينجان کریسپس، 

، که برخی از رسانه ھای جمعی بيدرنگ نوشتند. راه انداخته استه رابطه با کوبا سر و صدای تبليغاتی زيادی ب

  .»حتی بر ديپلوماسی روسيه در ارتباط با کوبا پيشی گرفته است «امريکاديپلوماسی 

خود ه ر سريع روش برخورد واشنگتن نسبت به کوبا توجه بسياری از کارشناسنان را بيي علت تغۀمثابه عامل روسيه ب

ز قابل مالحظه ای شدت گرفته طره ی التين در سالھای اخير بامريکافعاليت روسيه در کشورھای . جلب کرده است

ھمکاری با کوبا  فرايند. ، اکوادور و بوليوی تحکيم می گرددارجنتاينمناسبات با ونزوئال، برزيل، نيکاراگوئه، . است
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 واقع است و ھمچنين، امريکا کيلومتری ٨٠موقعيت جغرافيائی کوبا، که در . طرز روزافزونی گسترش می يابده نيز ب

قدرت «ر مناسبات با ھاوانا و تکامل سياست ييتاريخی بين کوبا و روسيه، واشنگتن را به تغگسترش روابط نظامی 

ھواپيماھای نيروی ھوائی و کشتيھای . برای ممانعت از تأسيس پايگاھھای نظامی روسيه در کوبا تحريک نمود» نرم

 فرياد وامصيبتا سر می امريکار در طور متناوب سفرھای دوستانه به کوبا می کنند و ھر باه ناوگان دريائی روسيه ب

  !دھند که باز ھم روسھا می آيند

 موضع روسيه در قبال کوبا را تضعيف می کند، و در امريکادر سياست » چرخش کوبائی«که  نظريات داير بر اين

جی روسيه سياست خار.  از اعراب نداردئی جای را التين را از روسيه دور می سازد، تقريباً امريکامجموع، کشورھای 

 روسيه اظھار داشت، که مسکو ۀسرگئی ريابکوف، معاون وزير امور خارج. عليه کشور ثالث سمت نگرفته است

اگر تصميمات «: او گفت.  در خصوص برقراری روابط ديپلوماتيک را مثبت ارزيابی می کندامريکاتصميم کوبا و 

بھبودی مناسبات پيرامون کوبا خواھد شد و اين ھم از نظر  گذاشته شود، آنھا باعث ء اجراۀمرحله  واشنگتن بۀاعالم شد

  .»ما ھمان نکته مثبت است

از روسيه ترسيم نموده و »ژيکيدشمن سترات« مايلند تصوير امريکابا اين حال، بخش قابل مالحظه ای ازسلطه جويان 

ايد انتظار داشت، که اعالم تصميم بدين سبب نب.  با کوبا ھمچنان ادامه دھندامريکابه تحريمھای اقتصادی در مناسبات 

 آزادی منجر ۀ چند وجھی عليه جزيرۀ در مقابل کوبا به توقف عمليات خرابکارانامريکا» ر مشیييتغ«اوباما داير بر 

  . خواھد شد

http://www.fondsk.ru/news/2014/12/22/obama-i-variacii-antikubinskoj-politiki-31065.html 
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