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  André Scheer -ِآندر شيير : نويسنده

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ مارچ ٢۴

  

  امريکا روابط عادی نمی خواھد
  

  .استَبرنداشته دست ِواشنگتن از ھدف از بين بردن انقالب کوبا 
  Enrique Ubieta -" ِانريکو اوبيتا: " مصاحبه با

  ِآندر شيير : مصاحبه کننده
 
ِله کاله دل مديو"او مدير مجلۀ  . روزنامه نگار و کارمند کميته مرکزی حزب کمونيست کوبا ست" ِانريکو اوبيتا" و " ِ

  .ست" کوبا سوسياليستا"مجلۀ 

  

بارک "در حال حاضر .  به وجود آمده استیراتيدر ماه ھای اخير تغي کوبا و اياالت متحدۀ امريکا وابطدر ر :الؤس

گام ھای بعدی چه خواھند بود؟ آيا يانکی ھا ، عوض . رئيس جمھور امريکا، می خواھد از کوبا ديدن کند" مااوبا

  تفنگ ھای شان، با دالر ھای شان خواھند آمد؟

 اول، محصول مقاومت ۀديپلوماتيک بين دو کشور در درج اين واضح ست، که از سرگيری روابط  ":ِانريکو اوبيتا" 

 امريکا درک کرده است، که سياست خصمانۀ شان شکست خورده و باعث انزوای آنھا در ۀاياالت متحد. مردم کوبا ست

عالوه بر اين، امريکا با ھيچ کشور جھان . اما از روابط عادی واقعی ھنوز خيلی دور ھستيم. امريکای التين شده است

ِانگال  " حتی تماس ھای تليفونی فراموش نکنيم، که آنھا.  حتی با نزديکترين متحدان خود–روابط عادی برقرار نمی کند 
  .لمان را مخفيانه شنيده انداصدراعظم " ِمرکل

  

  موانع مقابل عادی سازی روابط  کدام اند؟ : الؤس

بر مبنای آن می توان د، که ن وجود داری اساسيھائی تيعواقبعضی جھت عادی ناميدن روابط  ":ِانريکو اوبيتا" 

 عادی يا ۀ الاقل به اندازه ای که بين يک قدرت امپرياليستی و يک کشور کوچک، به حيث رابط–روابطی را عادی ناميد

البته غير قابل تصور است، . در قدم اول، خاتمه دادن به تحريم ھای افتصادی عليه کوبا ست.  نورمال امکان پذير است

مسائل مھم ديگر . ه دو کشور روابط  ديپلوماتيک با ھمديگر داشته باشند و در عين زمان ھمديگر را تحريم کنندک

بحث .  جبران خسارات تحريم ھای اقتصادی عليه کوباألۀَعبارت اند از پايگاه بحری اياالت متحده در گوانتانمو، و مس

در .  خود جھت از بين بردن انقالب کوبا، دست برنداشته استاصلی به جايش قرار دارد، که امريکا ھنوز ھم از ھدف
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اما نبايد آنقدر ساده بود و تصور کرد، که آنھا در آينده فقط  فرھنِگ . آينده ميدان اصلی مبارزه، فرھنگ کوبا خواھد بود

رۀ دوستانه حاضر می اگر لزوم ديدند، با چھ.  کوبا نفوذ داشته باشندۀکوبا را ھدف قرار خواھند داد، تا باالی جامع

 عام آماده شده اند، کمک می ءَثيرگذار در مالأشوند، اما در عين زمان به گروه ھای ضد انقالب، که جھت فعاليت ھای ت

  .کنند

ما :  گفته بود، امروز ھم صدق می کند١٩در قرن "  José Martíخوزه مارتی"   نظر اقتصادی، چيزی که ۀاز نقط

 مانند امريکا وابسته سازيم، حتی اگر محصوالت ما آن جا بھتر ه اینبايد خود را به يک بازار و يا يک مرکز توليدکنند

ر َاستقالل يک کشور بستگی به تنوع د. ِرسد و يا محصوالت ارزانتر از آنجا خريداری کرده می توانيم به فروش می

دانيم، که امپرياليزم شاخچه ھای ملی دارد، حاضر به بھترين روابط  امکان  گرچه ما می. بازار خريد و فروش دارد

  .و در جھان ھستيم پذير با ھر کشور در اروپا

  

احساس می " غربی"ِدر منظرۀ شھر ھاوانا، طور مثال، در نمايشگاه کتاب در ماه فبروری، نفوذ فرھنگ : الؤس

يا ستاره ھای فوتبال اروپا در شھر گشت و گذار ] آواز خوان"[ َجستين بيبر" ی از جوانان با پوستر ھای بسيار .شود

  .....روی بعضی تکسی ھا يا روی کورتی ھا بيرق ستاره دار  دارند، 

ت ُامپرياليستی، و ديگری سنُيکی سنت خيلی قوی ضد : ُ در کوبا دو سنت تاريخی وجود دارد":ِانريکو اوبيتا" 

ِاما کسی که يک تی شورت را به تن می . که طرفدار الحاق کوبا توسط  امريکا اند، که نبايد ناديده گرفته شودی کوچک
ب است، شايد در گذشته در کشور انگوال جنگيده باشد و َص ھاليود نۀکند، که روی آن بيرق ستاره دار يا عکس يک ستار

در اين . دخيل است" فرھنگِ مصرفی"اآگاھانه در بازتوليد ارزش ھای  ننھمآبا . يا سھم فعال در انقالب داشته باشد

  .کاھش نيافته است" چه گوارا" که تعداد تی شورت ھا با تصوير رابطه قابل توجه ست،

  

ر يتغي"ِ امريکا  در حال حاضراز روش ۀبعد از تجربه در اروپای شرقی، بسياری ترس دارند، که اياالت متحد: الؤس

  .کار می گيرند" َبط  حسنهاز طريق روا

ِمن اينجا بزرگ شده ام، و حتی در لحظات بيشترين روياروئی ھا با .  کوبا اروپای شرقی نيست":ِانريکو اوبيتا" 
 تنھا –ُما ھيچ گاه از اين صنعت نبريده ايم . نمايش داده می شد" والت ديزنی"اياالت متحده، در تلويزيون کوبا فلم ھای 

  .ُبه امريکا، اين صنعت بخشی از سنت ملی ماست] جغرافيائی[به خاطر نزديکی 

ِ امريکا طبعا کوشش می کند، که يک رفتارۀاياالت متحد اما ما می دانيم، که حتی رفتار . را ترويج دھد" غير سياسی"ً

. ه داردجامعه ای را که می خواھيم، جايگزين کنيم، نياز به بازيگران آگا. ست" سياسی"در اصل خود " غير سياسی"

را که در حال توسعه ست، باالی ما نيز تحميل کنند، به خصوص از ھمين " جھانی سازئی"خواھند،  در مقابل می

ِاين يک خطر بزرگ . دخيل سازند] جھانی سازی[طريق، انسان ھا را از انديشيدن باز دارند وآنھا را در اين پروسه 
 .است

  :منبع
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