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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
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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنيرنسرين معروفی

  ٢٠١۶ اپريل ٠۶
  

 امپرياليسم امريکا،

  پھنای محاصرۀ اقتصادی عليه کوبا را وسعيتر ساخت
دولت ضد بشری . امريکا قرار دارداياالت متحدۀ ادی امپرياليسم اصرۀ اقتصحاز پنجاه سال بدينسو کشور کوبا تحت م

. امريکا تصور می کرد که با ضربات اقتصادی قادر به تغيير رژيم، براندازی و سرنگونی دولت در کوبا خواھد شد

 مسير درست  اجتماعی آن تا کدام درجه در-گذشته از اين که ما کوبا را چگونه ارزيابی می کنيم و يا ساختار اقتصادی

 خلق کوبا با  قبول زحمات جانفرسا و با متانت و ساختمان سوسياليسم قرار دارد، اين يک واقعيت انکار ناپذير است که

 به تطبيق  امپرياليسم جنايتگستر امريکا موفقتا نگذاشتند و  شکيبائی قادر شدند بر تمام مشکالت زندگانی غلبه نمايند

  .رانۀ خود شودکا جنايت وهانضاھداف سود جويانه، مغر

که ما شاھد ھستيم دولت امريکا با تجاوزات و  طوری.  کوبا نظر به موقعيت جغرافيائی که دارد، خار چشم امريکاست

از ھيچ نوع جنايت درحق خلقھا دريغ  تھاجمات امپرياليستی خود اکثر کشور ھای جھان را به تباھی سوق داده و

خلق کوبا که درثبات و آرامش . يکا، چرا خلق کوبا ازجنايات آنھا در امان بمانندعم دولت امرزپس به .  استنورزيده

و چه ھم در زمينۀ باشد زندگی می کنند و فرد فرد کوبائی برخوردار ازھمۀ حقوق انسانی چه در زمينۀ تعليم و تربيه 

ند، چون سدی استوار کشور ، تا اينک قادر شده ابدون کم و کاست مراقبت صحی می شوند  رايگان تداوی و کهصحی

که يک کشور کوچک است و نفوس آن ھم نظر به اکثر   کوبا با وجودیشان را از تھاجمات امپرياليستی حفاظت نمايند

کشور ھای کوچک ديگر درجھان کم است، با آنھم  پيشرفته ترين و زياد ترين متخصصان را چه در رشتۀ طبابت و چه 

  . داراستھم  در رشته ھای ديگر، در جھان

موجوديت يک کشور آزاد و مستقل و متکی به خود، باعث می شود تا .  کوبا يک کشور آزاد و متکی به خود است

به . امپرياليستھا از حاکميت و برآورده ساختن منافع خود صرف نظر نمايند، کاريست ناممکن و غير قابل قبول

 طوری. به جزء از کشور ھای امپرياليستی وجود داشته باشدنظرامپرياليستھا نبايد يک کشور آزاد و مستقل در جھان 

ھمين دليل به  ورد و بزرگ  دست به ده ھا دسيسه زدند  تيم، امپرياليستھا در کشور ھای خکه ما شاھد اوضاع جھان ھس

  .می گيرندمورد اھداف استعمارگرانه و خرابکارانۀ امپرياليسم امريکا قرار کشور ھای کوچک و ضعيف است که 

 ماه مارچ در سخنرانی که در تياتر بزرگ در شھر ھاوانا داشت، ٢٢ خبری، اوباما به تاريخ یطبق گزارش رسانه ھا

اصرۀ اقتصادی امريکا باالی خلق کوبا را می توان يک فشار کھنه توصيف نمود، وی گفت تصاميمی حم" بيان کرد که 
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ر و خلق کوباست، ما ھرگز ھدف نداريم تا به اين کشور آسيب را که  اتخاذ نموده ايم، منظور ما حمايت و کمک به کشو

  " برسانيم

 که با ندتصور می کردکه شناخت کافی از امپرياليسم به مثابۀ ماشين غارت و کشتار نداشتند، خلق کوبا آن بخش از  

طبوعاتی که وی کاسترو و به ھمين ترتيب صحبت ھای مراول مسافرت اوباما در کوبا و مالقات وی با رئيس جمھور 

اما  خبری داشت ، امکان خاتمه دادن به تحريم ھای اقتصادی نسبت به کشور ما کوبا ميسرخواھد شد، یبا رسانه ھا

  .اصرۀ اقتصادی و تجارتی مانند گذشته ھا ادامه داردح ممگراوباما به کشور خود باز گشت 

نکرده ، بلکه جھت تغيير رژيم و برانداختن دولت کوبا که معلوم می شود، اوباما تنھا به تحريم اقتصادی اکتفاء  طوری

اقدام به تدوين يک سلسله پالنھای جديدی ديگری نموده و آنھم در ھمسوئی و ھمکاری دستپروردگان داخلی و خارجی 

  . خود، که ھمۀ آنھا برخوردار از حمايت اقتصادی امريکا ھستند

منديھای واشنکتن ھستند، پالن ه و عامل پيشبرد اھداف و عالقی که مخالف رژيم کوبا ئ دولت امريکا با سازمانھا

سپانيه ھ در ھفتۀ گذشته درشھر مادريد پايتخت کشور وی را طرح ئکنفرانس مطبوعاتی و برنامه ھای رسانه 

عداد  که در اين کارزار تبليغاتی امريکا و اروپا اشتراک نموده بودند، از يک تئیعالوه بر سازمانھا. سازماندھی کردند

 ديگری که ھمه عليه يسندگان و به ھمين ترتيب از کسانشخصيتھای سرشناس و مشھور، محافظه کاران راست، نو

رژيم کوبا و ضد کمونيستھا ھستند، اما حمايت از سياست دولت امريکا می کنند، دعوت نموده بودند تا با حضور خود 

امريکا، ابراز اياالت متحدۀ نسبت به سياست ھای ضد بشری در اين کنفرانس، حمايت، اتحاد و ھمبستگی خود را 

، در مادريد، ھدف از برگزاری کنفرانس، آماده ساختن شرايط تا حد "مبارزۀ تبليغاتی" قرار اظھارات مبتکران.. بدارند

 قرار است،  در کوبا٢٠١٨در انتخابات پارلمانی که در سال ) نوکران امريکا(ممکن برای کوبائی ھای غيروابسته يعنی 

عم دولت امريکا کوبائی ھا بتوانند جھت اعادۀ دموکراسی و بھتر شدن شرايط زندگانی در زدائر شود، می باشد، تا به 

  .ی موافق بدھندأکوبا عليه رژيم فعلی ر

. عناصر خود فروخته و خاين به ملت و مردم در داخل کوبا استاز  ی از پالن ھای ديگر امريکا، سازماندھی مشت

ی که با دريافت پول حاضر ھستند، اميال امپرياليستھا را ولوکه به قيمت جان ھزاران انسان بيگناه تمام شود ، ئسانھاان

  .انسانھای خود فروخته و خاين وظيفه دارند تا در بدل اخذ پول به تبليغات عليه رژيم کوبا بپردازند. برآورده سازند

نسانھای خود فروخته و خاين به کشور و مردم وافر و چشمگير ھستند،  در کشور عزيز ما افغانستان ھم از قماش  ا

امريکا، کوبائی ھا را با پول می خرد تا به تبليغات عليه دولت کوبا فعاليت نمايند، ولی در : مگر با يک تفاوت

ليسم ناتوئی و دولت افغانستان، افغانھا را می خرد و يا خر می سازد تا دست به پشيبانی از امپرياليسم امريکا، امپريا

  .دستنشانده، بزنند

از . اصرۀ پستی امريکا، بين المان و کوباستحقساوت ديگر امپرياليسم امريکا نسبت به خلق کوبا، وضع نمودن قانون م

قرار اخبار منتشره در المان، سرويس .  بدينسو روابط پستی بين المان و کوبا به کلی قطع است٢٠١۶وری رماه فب

از ھمين . که روابط پستی را بين کوبا و المان برقرار می کرد به کلی متوقف شده"ت ان ت"لجيستيک خدماتی شرکت 

که جھت ارسال به اين شرکت تحويل داده شده اند، دوباره به فرستندگان آن بر می  تاريخ به بعد تمام نامه ھا و پاکتھائی

نه، تطبيق قانون تحريم اقتصادی امريکا نسبت به يگانه دليل تصميم گيری در زمي" ،"ت ان ت"طبق گزارش . گردد

  .کشور ھای معين و مشخصی است که تحت تحريم اقتصادی قرار دارند

مگر ، و متضاد است مغاير "تطبيق قانون محاصرۀ امريکا در اتحاديۀ اروپا، با قانون  اتحاديۀ اروپا و المانبا ان که  

نه، نه از جانب دولت المان و نه ھم از طرف مسؤوالن اتحاديۀ اروپا، سفانه تا به امروزھيچ گونه اقدامی در زميأمت
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.  موقف خاصی در اين زمينه اتخاذ نمايندمستقلصورت گرفته و نه ھم حاضر شدند به حيث کشور ھای به اصطالح 

ه تو انجام کاری را ک: به اين مفھوم که " يک دست، دست ديگر را می شويد" دارند که می گويند یالمانھا ضرب المثل

جانبين صدق می بين می دھی، من مانع نمی شوم و کاری را که من انجام می دھم تو نبايد دخالت کنی، اين طرز روابط 

پس ديده می شود که ھمۀ کشور ھای امپرياليستی روی منافع . که منافع مشترک آنھا در ميان باشد کند در صورتی

  .اندات در حق خلقھا و وابسته کردن کشورھا به امپرياليسم جھانی ھمدست و شريک جرم و جناي  که دارند،یمشترک

يت مراوده و بسته نمودن راه انتقال کمکھای انسانی دازاقدامات جديد دولت امريکا نسبت به خلق کوبا، يکی ھم محدو

 المللی از ھيچ سازمانھا و احزاب ضد امپرياليستی در سطح بين. است، که خلق کوبا در شرايط فعلی به آن نياز دارد

نوع کمکھای انسانی و بشردوستانه نسبت  به خلق کوبا دريغ نمی ورزند، به خصوص کمکھای کارگران کوبائی که در 

ورند، جھت معاونت و حمايت از  آ کاری را که به دست میو زحمت می کشند و يک قسمت از مزداروپا کار می کنند 

ًکه قبال تذکر رفت، دولت امريکا از دو ماه بدينسو، مراوده و راه  طوری. فاميلھا وھموطنان خود به کوبا می فرستند

  . استکمک ھای بشردوستانه را به روی کوبائی ھا مسدود نموده

 پس ديده می شود که امپرياليسم امريکا با تمام قدرت ضد بشری که داشته و دارد، قادر نشد با محاصرۀ اقتصادی کشور 

لمللی به شمول پالنھای  به يقين که پنجاه سال ديگرھم با تطبيق پالنھای سازمان يافتۀ بين اکوبا را به زانو در بياورد،

 را دررديف "جزيرۀ سرخ" که عليه کشور وخلق کوبا در جريان است، موفق نخواھد شد که کشور کوبا ستراتيژيک

سبت به خلق کوبا، قبل از مسافرت ی که نئ عکس تخيالت و پيش قضاوتيھاهاوباما ب. کشور ھای مستعمرۀ خود قرار دھد

  .خود به آن کشور داشت، در جريان مسافرت، با روحيۀ آزادمنش خلق کوبا مواجه شد

  

 

 

 
 


