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  بین الملل  

نمودار زمانی روابط آمریکا و کوبا 

 اول ژانوی�ه 1959 – فیدل کاست��رو رژیم »فولخنثیو باتیستا 
ثالدی��وار« را سرنگ��ون ک��رده و دست ب��ه تشکیل دول��ت انقالبی 

سوسیالیستی در کوبا زد. 

 1959 - کوب��ا دس��ت به مل��ی کردن شرکت ه��ای آمریکایی 
اقتص��ادی مستقر در کوبا زد. ای��االت متحده نیز به تدریج شروع به 
ایج��اد محدودیت های اقتصادی و تجاری برای کوبا کرد. هاوانا این 

کار را با نزدیک شدن به اتحاد جماهیر شوروی جبران کرد. 

 م�ارس 1960 – رییس جمه��ور آمریکا آیزنهاور به سیا اجازه 
داد که به پناهندگان کوبایی در آمریکا آموزش نظامی دهد تا دولت 

این کشور را سرنگون سازند. 

 19 اکتب�ر 1960- ایاالت متحده ه��ر گونه صادرات به کوبا 
را متوقف ساخت. 

 3 ژانوی�ه 1961 – ای��االت متح��ده رسما ه��ر گونه روابط 
دیپلماتیک خود را با کوبا با بستن سفارتش در هاوانا به حالت تعلیق 

درآورد. 

 7 آوری�ل 1961- رییس جمهور آمریکا جا اف کندی، 1500 
مب��ارز شبه نظامی سی��ا را برای سرنگونی کاسترو ب��ه کوبا فرستاد. 
ای��ن حمله به شکستی قطعی تبدیل شد. کاسترو در این سال دوباره 
پی��روزی خود را جش��ن گرفت و ب��ه تعمیق روابط خ��ود با روسیه 

پرداخت. 

 2 دس�امبر 1961 – فی��دل کاست��رو رسما اع��الم کرد که 
مارکسیست است. 

 14 تا 28 اکتبر 1962- بحران موشکی کوبا؛ یک هواپیمای 
جاسوسی ایاالت متحده متوجه حضور موشک های میان برد روسی 
در پایگاه ه��ای کوبا شد. بع��د از هفته ها مذاکره و تنش میان آمریکا 
و روسی��ه، سرانجام »نیکیتا خروشچف« موافقت کرد که سالح های 

خود در کوبا را از بین ببرد. 

 8 فوری�ه 1963 – جان اف کن��دی رییس جمهور دموکرات 
آمریکا، شهروندان این کشور را از هر گونه سفر و رفت و آمد به کوبا 
و همچنی��ن معامالت اقتصادی ب��ا این کشور منع کرد. در طول 50 

سال آینده، این تحریم ها همچنان ادامه داشت. 

 19 م�ارس 1977 – رییس جمهور جیم��ی کارتر، اجازه داد 
محدودیت های مربوط به سفر به کوبا به حالت تعلیق درآید. 

 1 سپتامبر 1977- در دولت کارتر، ایاالت متحده دفتر حافظ 
منافع در هاوانا ایجاد کرد. این دفتر از نظر تکنیکی بخشی از سفارت 
سویی��س به شمار می رفت. کوبا نیز دفتر حافظ منافعی در واشنگتن 

باز کرد. 

 19 آوری�ل 1982- ریگ��ان، ریی��س جمه��ور آمریک��ا ب��ار 
دیگ��ر ممنوعیت ها ب��رای سفر به کوبا را وضع ک��رده و تحریم ها و 
ممنوعیت های بیشتری را برای بخش تجارت و اقتصادی کوبا وضع 

کرد. 

 6 م�ارس 1996- کنگره آمریکا قانونی را از تصویب گذراند 
ب��ا نام قانون »هلمز برتون« ک��ه تحریم ها علیه کوبا را تقویت کرد. 
این قانون بعدا توسط تمام کشورهای خارجی و همچنین گروه های 

بشر دوستانه محکوم شد. 

 2 نوامب�ر 1996 – دولت کوبا قانونی را از تصویب گذراند که 
بر اساس آن هر مهاجری که وارد خاک آمریکا می شد ملیت کوبایی 

از او سلب می شد . 

 12 س�پتامبر 1998 – ایاالت متحده 5 کوبایی را در میامی 
بازداشت کرده و آن ها را به جاسوسی متهم کرد. 

 19 فوری�ه 2008 – فی��دل کاسترو بیم��ار شد و قدرت را به 
برادرش رائول کاسترو سپرد.

 13 آوری�ل 2009 – اوبام��ا تم��ام ممنوعیت ه��ا درباره سفر 
خان��واده ه��ای کوبایی به ای��ن کشور را لغو ک��رد. او همچنین سفر 
آمریکایی ه��ا برای مراسم مذهبی و یا تحصیل به کوبا را آزاد اعالم 

کرد. 

 3 دس�امبر 2009 – آل��ن گراس، یک��ی از پیمانکاران دولت 
ایاالت متحده در کوب��ا بازداشت شد. گراس در حال واردات وسایل 
ارتباط��ی به کوبا و ارائه آن ب��ه مردم این کشور بود. گراس به اقدام 
علیه استقالل و تمامیت ارضی این کشور متهم و به 15 سال زندان 

محکوم شد. 

 14 ژانوی�ه 2011 – اوبام��ا ب��از ه��م تع��داد بیشت��ری از 
محدودیت ه��ا علی��ه کوبا را لغو کرد. بر اساس ای��ن لغو محدودیت، 
پ��رواز چارت��ر از فرودگاه ه��ای آمریکا به کوبا میسر ش��ده و غیر از 
خان��واده های کسانی که در کوبا زندگ��ی می کردند، افراد دیگر نیز 

توانستند کمک های مالی به کوبا بفرستند.

 17 دسامبر 2014 – کوبا آلن گراس را با دالیل بشر دوستانه 
آزاد کرد. آمریکا نیز در مقابل سه نفر از 5 زندانی امنیتی را آزاد کرد. 
کوبا و آمریک��ا توافق کردند که عادی سازی روابط خود را دردستور 
ک��ار خود قرار دهند. همچنین دو کشور متعهد شدند سفارتخانه های 
رسم��ی در دیگر کش��ور احداث کنند و رواب��ط دیپلماتیک خود را از 

سر بگیرند. 

 گروه بین الملل 
روزشمار

در آخری�ن روزه�ای 
ثمانه اکوان
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س�ال 2014 و قبل از 
اینک�ه اوبام�ا ب�رای 
تعطیالت آخر س�ال 
خود به جزایر هاوایی برود، کنفرانسی مطبوعاتی را 
با خبرنگاران ترتیب داد تا در مورد آخرین تصمیم 
خود در این س�ال با آن ها صحبت کند. او از مدت ها 
قبل به فک�ر چنی�ن روزی بود. درس�ت در آخرین 
روزهایی که کنگره دموکرات بر سر کار بوده و آماده 
می شود جای خود را به جمهوری خواهان دو آتشه 
بدهد، باید خبری وجود می داشت که بتواند آخرین 
عملکرد کاری دموکرات ها در سال 2014 را نیز به 
خوب�ی آش�کار س�اخته و در کارنام�ه کاری آن ها 
بگنجاند. کاخ سفید س�رانجام توانسته بود بعد از 
مدت ها رایزنی و واسطه قرار دادن افرادی چون پاپ 
فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، باب گفت و گو 
ب�ا هاوانا را ب�از ک�رده و راهی برای پای�ان دادن به 
خصومت 50 ساله میان دو کشور پیدا کند اما آیا این 
راه واقعا راهی برای پایان خصومت ها بوده است؟ 
چه چیز در رفتار دولت کوبا تغییر کرده بود که اوباما 
را به فکر آش�تی دوباره با این کش�ور، آن هم بعد از 
گذش�ت 50 س�ال تحری�م و تالش ب�رای تغییر 
حکومت بیاندازد؟ آنطور که رسانه های غربی خود 
به آن معترفند، تغییر رفتاری در دولت کوبا و یا رییس 
جمهور فعلی آن رائول کاسترو دیده نمی شود. دولت 
آمریکا از مردم این کشور خواسته فیدل کاسترو را 
مانند روحی بدانند که قرار نیست دیگر در سرنوشت 
ملت کوبا نقشی ایفا کند و به همین دلیل هم به دنبال 
دیدن تغییرات تازه در سیستم حکومتی کوبا است 
اما بعد از این گفت و گوها و اعالم رسمی آن بود که 
رائول کاس�ترو برادر رییس جمهور پیش�ین کوبا، 
رس�ما اع�الم می کن�د ق�رار نیس�ت تغیی�ری در 
سیاس�ت های کوب�ا رخ دهد و هر چه هس�ت، این 
آمریکا است که پی به سیاست های اشتباه خود در 

50 سال گذشته برده است.

 چه تغییری در راه است ؟
برخ��ی گمان می کنند اعالم تغییر سیاست آمریکا در 
قبال کوبا، پی��روزی نهایی مردم این کشور بر قدرت 
امپریالیستی است ک��ه در نزدیکی آن ها حضور دارد. 
عده ای دیگر هم هستند که گمان می کنند وارد شدن 
اوباما به فاز مذاکره و رودررویی مستقیم با مسئوالن 
کوب��ا به معنای امیدوار شدن ب��ه حسن نیت اوباما و 
آماده بودن شرایط برای برچیده شدن شرایط تحریم 
و ان��زوا تنها ب��ا آغاز روند گفت و گ��و میان دولت ها 
اس��ت. گمانه زنیه��ای 
ای��ن  در  زی��ادی 
وجود  خصوص 
نگاهی  اما  دارد 
جزیی��ات  ب��ه 
ت  ا ک��ر ا مذ
در  ط��رف  دو 
مذاک��رات پنهانی 

واتیکان و همچنین روند ع��ادی شدن روابط آمریکا 
و کوبا در سال های آین��ده نشان می دهد چندان هم 
نباید به روند در پیش گرفته شده توسط اوباما و ایاالت 
متحده اعتماد داشت. خبرنگار گاردین روزی که این 
خبر اعالم ش��د، با ذوق و شوق بسیار در خیابان های 
هاوانا پایتخت کوبا قدم می زند تا ببیند مردم چگونه به 
خیابان ها ریخته و شادی می کنند. با این حال خبری 
از ای��ن شادی های خیابانی نیست. او در گزارش خود 
نوشت��ه است در کن��ار اسکله هنوز هم م��ردم با هم 
صحبت می کردن��د و نوازندگان همان موسیقی ای را 
می نواختند که تا پیش از این هر شب در کنار ساحل 
می توانستی آن را بشن��وی. صدای شادی و خنده نه 
در اماکن عموم��ی پیداست و نه در اماکن خصوصی 
و خانه ها. تنها مسئل��ه ای که می توان دید بحث های 
سیاس��ی و جدی راجع به عاقبت این کار است. مردم 
کوبا به نظر می رسد بیشتر درگیر بحث های مربوط به 
اقتصاد و سیاست هستند تا شادی برای برچیده شدن 
احتمال��ی تحریم های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
و حت��ی مهاجرتی. اما در آمریکا چه خبر است؟ اوباما 
ب��رای کنفرانس خبری پی��ش از آغاز تعطیالت سال 
ن��وی میالدی خود ب��ه دنبال خبری ب��رای ارائه به 
مردم این کشور ب��ود. او از ایجاد تغییرات 
در قوانین مهاج��رت، تالش برای کاهش 
میزان بیکاری در کشور، مبارزه با ویروس 
ابوال در سال 2014 و همچنین طرح هایی 
برای باال بردن میزان پوشش بیمه های 
اجتماعی گفت. با این حال او چیزی 

ب��رای ارائه دادن در حوزه سیاست خارجی نداشت. نه 
توانسته بود خطر داعش و تروریست را از اروپا و آمریکا 
دور کن��د، نه توانسته بود به فکر راه حلی برای اوضاع 
روسیه و اوکراین باشد و نه حتی مذاکرات هسته ای با 
ایران را به درستی تا نتیجه کامل و نهایی پیش ببرد. 
به همین دلیل در روزهای آخر سال میالدی 2014 به 
فکر استفاده از راه حل��ی افتاد که از مدت ها پیش به 
دنبال آن بود؛ خبر عادی شدن روابط آمریکا و کوبا بعد 
از 50 س��ال. این خبر نیز اقدامی یک شبه و ناگهانی 
نبود. این اقدام، حاصل گفت وگوهای پنهانی زیادی در 
طول چند سال گذشته بود گفت وگوهایی که با واسطه 
دبیر کل سازمان ملل و همچنین پاپ فرانسیس رهبر 
مسیحیان جهان در نقاط مختلف دنیا از واتیکان گرفته 
تا مراسم درگذشت نلس��ون ماندال رهبر ضد آپارتاید 

آفریقای جنوبی صورت گرفت.
با وجوداین که ای��ن خبر بسیاری از جمهوری خواهان 
و رهب��ران دو رگه سنا را ب��ه تعجب و واکنش شدید 
واداشته اس��ت، نگاهی به جزیی��ات این طرح نشان 
می دهد که قرار نیست اتفاقی بسیار بزرگ و تغییری 
فراگی��ر در سیستم سیاست خارجه ایاالت متحده رخ 
دهد. اوبام��ا در سخنرانی خود به مناسبت پایان سال 
2014 صراحتا به این مسئل��ه پرداخته است. او بیان 
ک��رده است که انتظار ندارد درهای روابط دیپلماتیک 
یک شبه ب��ر روی کوبا و آمریکا باز شود. این مسئله 
همچنین باعث برداشته ش��دن یک باره تحریم های 
آمریکا علی��ه کوبا نخواهد شد همچنی��ن اوباما این 
پیش بین��ی را ه��م نمی تواند داشته باش��د که به این 
زودی ها خب��ری از مالقات روسای جمهور دو کشور 

و ی��ا بازدید از کشوری برای ریی��س جمهور ایاالت 
متحده مطرح باشد که هن��وز با سیستم کمونیستی 
اداره می شود. اوباما هنوز هم به جای کشورو یا دولت 
از واژه »رژی��م« برای کوبا استفاده می کند و تصریح 
کرده است: »کوبا هنوز هم رژیمی است که مردمش 
را سرکوب می کن��د« او آرزو کرده که بتواند یک روز 
در زندگی اش به دیدن کوب��ا برود اما هنوز دو کشور 
آمادگی مالقات روسای جمهور و یا سفر به یکدیگر 
را ندارند. او تصریح کرده است که قصد ندارد از رائول 

کاسترو در واشنگتن پذیرایی کند. 
اوباما ه��دف نهایی خود از تغییر سیاست های آمریکا 
در کوبا چنی��ن تعریف کرده است : »این کار فرصت 
بزرگی به ایاالت متحده می دهد که در درون کوبا تاثیر 
گذار باشد و این مسئله و اعتقاد قلبی ما رانیز ثابت کند 

که تحریم های 50 ساله کارآمد نبوده اند.« 
اوباما تصریح کرده است که تحریم های 50 
ساله باید پایان یاب��د اما شاید این کار در 
دوران ریاست جمهوری او روی ندهد. او 
معتقد است به دلیل اینکه این تحریم ها 
توس��ط کنگره ب��ه تصوی��ب رسیده، 

توس��ط کنگره نی��ز باید 

برداشته شود و این کار به زمان بیشتری نیاز دارد. 
اوبام��ا آنقدر درگیر محدودیت های کالمی در گفت و 
گوی خ��ود با رائول کاسترو ب��وده و آنقدر از واکنش 
جمهوری خواهان و مخالفان با این کار نگران بوده که 
در گف��ت و گوی تلفنی اش با رائول کاسترو، کمترین 
کلمه ای که بین آن ها رد و بدل شده، نام برادر رائول، 
»فیدل« کاسترو و یا هم��ان رهبر انقالب کوبا بوده 

است! 

  ثمره مقاومت 
اوبام��ا گفت وگوی تلفنی خود با رائ��ول کاسترو را با 
مونولوگ��ی 15 دقیق��ه ای آغاز کرده و بع��د از رائول 
خواسته که او را به خاطر این طوالنی صحبت کردن 
ببخشد. کاسترو اما در پاسخ به اوباما بیان کرده : »شما 
هن��وز جوانید و حاال مانده تا بتوانید رکورد فیدل را در 
سخن گفتن بشکنید!« اشاره او به صحبت های فیدل 
کاست��رو در مجمع عمومی سازم��ان ملل بوده که 7 

ساعت به درازا کشیده است. 
رائ��ول کاسترو بعد از این گفت و گ��و خود شروع به 
صحب��ت کرده و به مدت نیم ساع��ت یعنی دو برابر 
آنچه که اوباما صحبت کرده، به سخن گفتن پرداخته 
است. او هم اکنون نی��ز می داند که این تنها مقاومت 
م��ردم کوبا در تحریم های 50 ساله بوده که او را وادار 
به تغییر نگ��رش در سیاست های آمریکا در قبال این 
مردم کرده است. به همین دلیل هم اعالم کرده است 
اوبام��ا نمی تواند به دنبال تغییر نظام در کوبا باشد. در 
کوبا آنطور که رسانه های آمریکایی نیز به صراحت به 
آن اشاره کرده اند، نسل هایی از مردم زندگی می کنند 
که در زیر بار تحریم های آمریکایی متولد شده و ادامه 
حیات داده ان��د. آن ها در زمانی که تحریم ها به دنبال 
منزوی ساخت��ن کوبا بوده اند به دنیا آمده اند، با همان 
تحریم ها رشد کرده و آین��ده خود را رقم زده اند. کوبا 
تحری��م شد اما هیچ گاه من��زوی نشد. فیدل کاسترو 
با کمک رهبران جه��ان روابط خود را با دنیای شرق 
و ب��ه خصوص روسیه وسعت بیشت��ری بخشید و با 
تکیه بر روحیه خودباوری مردم این منطقه اجازه نداد 
تحریم های آمریکایی کارگر افتد. به همین دلیل هم 
هست که این روزها همه از پیروزی هاوانا می گویند و 
اعتراف به شکستی دیگر در کارنامه سیاست آمریکایی. 
اوباما سعی دارد این شکست را پذیرفته و آمریکا را به 
سمتی هدایت کن��د که از طریق قدرت نرم و یا نفوذ 
پنهان به سمت تغییر نظام در کوبا برود. او شخصا این 
ه��دف را به صورت رسمی و علنی بیان کرده و تاکید 
کرده است آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور و باز شدن 
سفارت خانه آمریکا در هاوانا به معنای حضور بیشتر 
این کشور در کوبا و تالش برای ایجاد تغییرات وسیع 

در نظام حکومتی این کشور است.

آمریکا همچنان به دنبال تغییر نظام در کوبا
پایگاه خبری »گلوبال ریسرچ« در مطلبی به قلم »استیفن لندمدن« در 
رابطه با توافق اخیر آمریکا و کوبا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، 
نوشت��ه است که این مسئله حاصل ناکارآمدی تحریم های وضع شده 
علیه هاوانا بود، اما نهایتاً هدف واشنگتن در قبال کوبا تغییری نکرده 
و آمریک��ا همچنین تغییر نظام این کش��ور را دنبال می کند.  )باراک( 
اوبام��ا )رئیس جمهور آمریکا( درست می گوید. تحریم ها نتیجه بخش 
نیستن��د. نه فقط علیه کوبا، بلکه علیه روسیه، ایران و دیگر کشورها، 
مش��روط بر اینکه سرسختانه مقاومت کنند. کوب��ا در دفاع از حقوق 
حاکمیتی خود، عملک��ردی تحسین برانگیز داشت و به مدت بیش از 
نیم قرن، در براب��ر امپریالیسم ایاالت متحده ایستاد. سیاست دیرینه 
ایاالت متحده در قبال کوبا شکست خورد. اما هدف واشنگتن تغییری 

نک��رده است. آمریکا همچنین به دنبال تغییر نظام و روی کار آوردن 
حکومتی دست نشانده و طرفدار غرب و بازگرداندن کوبا به روزهای بد 
روزگار قدیم خود است. کاسترو نیز همچنان غرب را عامل بحران های 
جهانی می داند اما آمریکا ب��ه دنبال مستعمره کردن و کسب سود از 
کوبا و غارت منابع این کشور، از جمله منابع نفتی دریایی این کشور و 
بهره کشی از کوبایی هاست. اوباما یک دروغ گوی سریالی است. اوباما 
تحریم ه��ای وضع شده علیه کوب��ا را »نشأت گرفته از بهترین نیات« 
خوانده اس��ت اما این صحبت ها »عدم صداق��ت بی شرمانه و فریب 
تعمدی« است و سیاست های دیرینه آمریکا خود نشان می دهد که این 
اقدام��ات با چه اهدافی صورت گرفته است. سیاست بلندمدت ایاالت 
متحده، تالش برای تغییر نظام است. بیانیه اوباما هم نشان می دهد که 
این تنها یک تغییر تاکتیک است. آمریکا با برقراری روابط دیپلماتیک، 
بازگشایی سفارت در هاوانا، که مرکز تغییر نظام هستند، قطعاً عوامل 

سیا را وارد عمل کرده و تاکتیک های بی ثبات سازی را پی می گیرد. 

سیاست شکست خورده تحریم ها
روزنامه مصری »الوط��ن« در مقاله ای به قلم »عمادین الدین ادیب« با 
عن��وان »بعد از نیم قرن: بدون مواخذه کوبا!« با لحنی انتقادی، گزنده و 
تمسخر آمیز بر ناکامی دولت آمریکا در طول سال های گذشته در پیگیری 
 سیاست های یک جانبه اعمال فشار و تحریم علیه کشورهای دیگر تاکید 
کرده است. آمریکا بعد از نیم قرن پی به اشتباه خود در قطع روابط با هاوانا 
و تحری��م کوبا برده و بع��د از مذاکراتی دو ساله و محرمانه در کانادا و از 
طریق پاپ منجر به از سرگیری روابط دو کشور شد، اما آیا الزم بود نیم 
قرن بگذرد تا روسای جمهور آمریکا بفهمند که سیاستشان در قبال یک 
کشور شکست خ��ورده است؟ آیا نظام آمریکا در داخل از ابزارهای الزم 
و هوشمند برای تغییر و اصالح در عرصه سیاست خارجی خود برخوردار 

نیست؟ دول��ت آمریکا به 
منطق��ی مشاب��ه در قبال 
ای��ران ه��م رسی��ده ک��ه 
دشمنی و خصومت با ایران 
ب��ی نتیجه اس��ت و شیعه 
تهدیدی برای کسی نیست 
اخوان المسلمی��ن  گ��روه  و 
از  گروه��ی معتدل اس��ت. 
آخرین اکتشافات گران بهای 

دول��ت آمریکا این است که فلسطینیان مستحق داشتن دولتی مستقل 
برای نخستین بار از سال 1948 هستند!  واقعاً بین زمان بندی آمریکا و 
جه��ان با گذشت نیم قرن تفاوت زیادی قائل است. اکنون در واشنگتن 
دریافته اند که همه روسای جمه��ور این کشور از زمان روزولت تاکنون 

ناکام بوده اند. حقیقتاً که دولت آمریکا آشفته و مضطرب است!

کیوسک

نشانه روی تغییر نظام در کوبا
پس از روابط دیپلماتیک واشنگتن و هاوانا

باز هم پای یک جمهوری خواه در میان است 
ت��الش اوباما برای عادی س��ازی روابط آمریکا ب��ا کوبا، باز هم 
با خش��م و اعتراض گست��رده جمهوری خواه��ان رو به رو شده 
اس��ت. جنگ طلبان کنگره ک��ه نیازی به برق��راری روابط صلح 
آمی��ز و همراه با احت��رام دو جانبه با هیچ کش��وری را نمی بینند، 
ای��ن بار نیز به اوباما اعتراض کرده ان��د که این سیاست منجر به 
تقوی��ت کوب��ا و همچنین نظام کمونیستی ای��ن کشور شده و در 
عی��ن حال پیروزی ای را نصیب رائول کاست��رو می کند که ادامه 
حضور او در قدرت را بیش از پیش ممکن می سازد.  یکی از این 
سناتوره��ا که به شدت خشم خ��ود را طی چند روز گذشته نشان 
داده، مارک��و روبیو، سناتور جمهوری خ��واه ایالت فلوریدا و نامزد 
احتمالی جمهوری خواهان به را انتخابات ریاست جمهوری سال 
2016 است که بیان کرده هر آنچه در اختیار دارد به کار می گیرد 
ک��ه رفع تحریم های کوبا در مجلس سن��ا تصویب نشود. او بیان 
کرده است : بیانیه امروز آغاز یک تغییر بزرگ در سیاست ایاالت 
متح��ده در برابر کوبا است. این سیاست ادامه همان سیاست های 
شکست خورده ای است که اوباما در قبال تمام رژیم های سرکش 
در دنیا به کار برده است.  روبیو شخصًا فرزند خانواده ای کوبایی 
اس��ت که به آمریکا مهاجرت کرده اند و به همین دلیل این اظهار 

نظر تا حد زیادی با واکنش 
رسانه ها مواجه شده است. 
او بیان ک��رده است : من 
قصد دارم همه تالش خود 
را به کار ببرم که این اقدام 
و ت��الش خطرن��اک اوباما 
منجر به هزینه دادن بیشتر 

مردم کوبا نشود! 

اعتراض بوش سوم  
ق��رار نیست به این زودی ها شاه��د از بین رفتن نام خانوادگی بوش 
در دنی��ای سیاست در آمریکا باشی��م چرا که جب بوش، برادر جورج 
بوش قرار است به عنوان نامزد مطرح جمهوری خواهان وارد میدان 
مبارزه سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شود. او 
نیز مانند دیگر جمهوری خواهان با اقدام اوباما در اعالم عادی سازی 
روابط با کوبا مخال��ف است. جب بوش، اقدام اوباما را آخرین اشتباه 
سیاست خارجی اوباما دانست و آن را اقدامی دانست که نشان می دهد 
اوباما بیش از حد قدرت اجرایی خود را توسعه بخشیده است. او بیان 
ک��رده است : این اقدام اعتبار آمریکا را خدشه دار کرده و و تالش ها 
برای تغییر رژی��م در کوبا برای رسیدن به کوبای آزاد و دموکراتیک 
را تضعیف می کند. جب بوش البته تنها از بخشی از مفاد این توافق 
نامه که منجر به آزادی یک آمریکایی از زندان کوبا می شود حمایت 
کرده است اما عنوان کرده این کار نباید با هزینه زیاد از طرف آمریکا 
دنب��ال می شد چرا که در ط��رف مقابل قرار است سه نفر از زندانیان 
کوبا در آمریکا نیز آزاد شوند. این مسئله این روزها تبدیل به ابزاری 
برای خودنمایی و تبلیغات گست��رده نامزدهای انتخاباتی جمهوری 
خواه ب��رای انتخابات سال 2016 آمریکا شده است. آن ها امید دارند 
با اتخاذ سیاست ه��ای تند و حمالت گاه و بیگاه به دموکرات ها، راه 

برای پیروزی احتمالی ی��ک نامزد دموکرات را 
ببندند. اوباما نیز تالش دارد 
تا مجلس سنا به طور کامل 
به دس��ت جمهوری خواهان 
نیفتاده، سری��ع اقداماتی که 
بای��د در راست��ای انتخابات 
بعدی انجام دهد را به سامان 

برساند. 

خوشحالی دبیر کل سازمان ملل 
سازمان ملل مدت هاست که به دنبال بی اثر کردن تحریم های آمریکا 
و از بی��ن بردن انزوای کوبا در جامع��ه جهانی است. از نظر سازمان 
ملل همان طور که در ماه اکتبر سال جاری میالدی نیز برای بیست 
و سومین ب��ار پیاپی رای به حذف تحریم های کوبا داده بود، این بار 
نیز تالش کرد برای تسهی��ل اقدامات جهت مبارزه با ویروس ابوال 
بار دیگر تحریم های کوبا را هدف ق��رار داده و آمریکا را وادارد تا در 
سیست��م سیاستی 50 ساله خود تجدید نظر کند. به همین دلیل هم 
دبیر کل سازمان ملل از اقدام باراک اوباما در احیاء روابط دیپلماتیک 

با کوبا استقبال کرد.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که از مدت ها پیش 
از واشنگتن خواسته بود تا رو به چنین مسیری بیاورد. بان کی مون در 
مصاحبه با خبرگزاری رویترز همچنین گفت که رائول کاسترو، رئیس 
جمهوری کوبا نیز در همراهی با این احیای روابط پیشتاز بوده است.  
بان کی م��ون به خبرگ��زاری رویترز گفت: من ب��ه شدت تصمیم 
ب��اراک اوباما ب��رای رسیدگی ک��ردن به این مسئل��ه را تحسین 
می کن��م. همزمان من واقعًا از رائول کاسترو نیز قدردانی می کنم. 
او این بار انسانیت و پیشتازی زیادی از خود نشان داد. اوایل سال 
ج��اری بان کی مون به کوبا سفر ک��رد و گفت که در تالش برای 

جل��ب حمای��ت مقام��ات 
گشایش  برای  واشنگتن 
رواب��ط ب��ا کوب��ا است. 
بان کی م��ون در مصاحبه 
ب��ا رویت��رز تاکی��د کرد: 
بسیار خوشحالم که آن ها 
سرانجام تصمیم به توافق 

با یکدیگر گرفته اند.

نقشه دوم 
»جان کری« وزیر خارجه آمریکا در یادداشتی مشترک با »جک لو« 
وزیر خزان��ه داری آمریکا که روز یکشنبه در روزنامه »میامی هرالد« 
ب��ه چاپ رسی��د، نوشته است که از سر گی��ری روابط دیپلماتیک با 
کوبا، می تواند توان واشنگتن برای اثرگذاری بر تحوالت داخلی این 
کشور را افزایش دهد. در بخشی از این گزارش آمده است: »تصمیم 
ب��اراک اوباما برای عادی سازی روابط ب��ا کوبا، منافع آمریکا و مردم 
کوب��ا را تقویت می کند. سیاست جدید آمریکا در قبال کوبا نمایانگر 
ای��ن حقیقت است که سیاست های گذشت��ه دیگر با شرایط کنونی 
سازگار نیست. اظهارات رئیس جمهور آمریکا نمایانگر روی گرداندن 
از دشمنی های��ی که در عصر متفاوت به وجود آمده بود و حرکت به 
سمت یک آینده روشن ت��ر و امیدوارکننده تر است.« »باراک اوباما« 
رئیس جمهور آمریک��ا در اوایل تشکیل دولت خود گام هایی را برای 
تسهی��ل محدودیت دیدار و ارسال وجوه بین دو کشور کوبا و آمریکا 
صورت داد که موجب شد راه های جدیدی برای پیوستن خانواده هایی 
ک��ه در دو کش��ور بودند باز شود و بع��د از آن این اقدامات گسترش 
پیدا کرد و شامل تبادالت دینی، دانشگاهی و فرهنگی برای تمامی 
آمریکایی ها شد. تصمیم هفته گذشته اوباما برای عادی سازی روابط 
با کوبا بر پایه همان اقدامات اولیه بوده است و قرار است، ارتباطات، 

تج��ارت و سفر بی��ن دو کشور 
افزایش پیدا کند. وزارت خارجه 
آمریک��ا نیز قرار است مذاکرات 
دیپلماتیک  روابط  احیای  برای 
ب��ا کوبا برای اولی��ن بار از سال 
1961 تا ام��روز را رهبری کند 
و مج��دداً سف��ارت آمریک��ا در 

»هاوانا« بازگشایی شود.

واکنشها


