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 سخنی چند با خوانندگان
وشته کوبا نتوسط سالیم المرانی متخصص روابط ایاالت متحده و  مقالۀ حاضر که

به مدیریت میشل » مرکز پژوھشی جھانی سازی«سایت  شده در 
را در اختیار  ر این جا ترجمۀ فارسی آنو د ده استمنتشر ش شوسودوسکی

در پایان مقاله  را اطالعات بیشتر دربارۀ نویسندۀ این مقاله( شما قرار می دھم
.)خواھید یافت  

ترجمۀ این مقاله را نه تنھا به دلیل آشنایی بیشتر با وضعیت کوبا و سیاست 
، بلکه آن چه مفید دانستم اپوزیسیون این کشور خارجی ایاالت متحده در رابطه با

 -  ،پر جذبه باشد برای خوانندۀ ایرانیبیش از ھمه می تواند   لهکه این مقا
سیاست خارجی ایاالت متحده با  معادالت معنایی آن در رابطه باتداعی  -احتماال 

. است اپوزیسیون ایران ایران و با  

از اپوزیسیون  حال این که روش ھای سیاست خارجی ایاالت متحده در پشتیبانی
اپوزیسیون ایران و طرفداران حقوق بشر یکسان باشد،  کوبا کامال با پشتیبانی از

بی گمان پشتیبانی . پرسشی است که می تواند در حالت کلی مطرح باشد
رابطه با اپوزیسیون ھای  ھای مالی و سیاسی و اجتماعی ایاالت متحده در

آن اعتراف  آشکارا به ت متحدهن برخی مقامات ایاالگفتماحتی در  ایرانی که
  .ھیچ ابھامی بر جا نمی گذارد ،دارند
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 دیپلماسی ایاالت متحده

 و اپوزیسیون رژیم کوبا

 
Mondialisation.ca, Le 28 decembre 2010 

 پیش گفتار
 

واشینگتن در رابطه با ھاوانا بر این پایه  سیاست خارجی ھدف از نیم قرن پیش
شیوه ای که واشینگتن برای دست . بوده است که رژیم حاکم را سرنگون سازد

: کار بسته، شامل دو اصل بنیادی بوده است  یابی یه چنین ھدفی پیوسته به



که تمام اقشار جامعۀ کوبا را متأثر  –تحمیل تحریم ھای اقتصادی بسیار سخت 
.، و سازمان دھی گروه ھای اپوزیسیون در داخل و تأمین ھزینۀ آن-می سازد   

ه معاون وزیر امور میان قار) 1(مالوری . ، لستر دی 1960آوریل  6به این ترتیب، در 
معاون ) 2(روبوتوم. ای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، در یاداشتی برای روی

:وزیر امور میان قاره ای دربارۀ اھداف تحریم اقتصادی می نویسد   

اپوزیسیون قابل توجه و مؤثری . کوبایی ھا از کاسترو پشتیبانی می کنند بیشتر«
تنھا راه برای از بین بردن پشتیبانی داخلی رژیم کوبا،  تحریک [...]. وجود ندارد 

تمام امکانات [...]. نارضایتی و ناامیدی، ایجاد مشکالت اقتصادی و قحطی است 
راه کاری [...]. وبا به کار بسته شودبه فوریت باید برای تضعیف زندگی اقتصادی ک

که می تواند خیلی کارا باشد، عبارت است از تحریم ھر گونه سرمایه گذاری و 
تحویل کاال به کوبا است، در نتیجه درآمد مالی و حقوق واقعی کاھش پیدا کرده 

 »و موجب گرسنگی و نا امیدی و سرانجام به سرنگونی دولت خواھد انجامید
)3.(  

برنامۀ طرح ایجاد اپوزیسیون داخلی به شکل سّری باقی  1990تا  1959از سال 
بر این پایه، آرشیوھای ایاالت متحده کمابیش بخشی از برنامه ھای بی . ماند

شماری را نشان می دھد که به ایجاد گروه ھای مخالف دولت فیدل کاسترو 
ع فظ منافھم زمان برای ح ه مایل به سرنگونی رژیم بوده ومرتبط می باشد ک

.نددمی ش خدمت گرفتهایاالت متحده به   
، پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی، پشتیبانی مالی و 1991از سال 

مراودات با مخالفین رژیم کوبا علنی شد و در قانون مدنی ایاالت متحده به ثبت 
.رسید  
 

 

 تأمین مالی اپوزیسیون ھای داخلی
 

انجام گرفت، لیوینگستون  1960ژانویه  14در نشست شورای امنیت مّلی که در 
ھدف ما به کار بستن تمام ابتکار «: در مقام معاون وزیر اعالم کرد که ) 4(مرشان 

عمل ھایی است که بتواند به تسریع و سازمان دھی مخالفین کوبایی 
» .بیانجامد  

یر امور میان قاره ای آمریکا چنین روی روبوتوم به سھم خود در مقام معاون وز
برنامه ای که به ھدف سرنگونی دولت کوبا طرح ریزی شده به «:  اظھار داشت 

ما اجازه می دھد که به عناصری که علیه دولت کاسترو فعال ھستند یاری 
رسانیم، تالش آنھا بر این است که در اذھان عمومی سقوط رژیم را به شکلی 

ط از روی  اشتباھات و نا شایستگی ھای خود آنھا جلوه دھند که گویی سقو
)5(».بوده است  

 اززمان انقالب کوبا فرا رسیده و  ایاالت متحده بر این باور بود که 1991از سال 
در . رسمی از اپوزیسیون ھای داخلی کوبا پشتیبانی کرد ھمین روی به شکل

ایاالت «که  قید شده است 1992در سال ) 6(قانون توریچلی  1705بخش نامۀ 



متحده به سازمان ھای غیر دولتی با صالحیت و افراد و سازمان ھایی که برای 
)7(».کمک خواھد کرد فعالیت می کنند دگرگونی صلح آمیز و دموکراتیک در کوبا  

از ھمین واقعیت پی روی  1996در سال ) 8(در قانون ھلمز بورتن 109بخش نامۀ 
مجاز است که به افراد و سازمان ھای  رئیس جمھور ایاالت متحده«: می کند 

غیر دولتی مستقل برای پشتیبانی از فعالیت ھای دموکراتیک در کوبا یاری 
.»)9(رساند  

در نظر دارد که برنامۀ پایداری «نخستین گزارش کمیسیون کمک برای کوبای آزاد، 
ن کمک ھایی که پیش بی. »برای پشتیبانی از جامعۀ مدنی کوبا به اجرا بگذارد

تیک و برای پشتیبانی از اپوزیسیون دموکرا« میلیون دالر  36، مبلغ بینی شده
.»)10(اختصاص داده شده است سازمان یافتهتقویت جامعۀ مدنی   

میلیون دال ربه  14،4در دولت بوش، اعالم کرد که  )11(، راجر نوریگا2005مارس  3
.اضافه می گردداعالم شده،  2004میلیون دالری که در کزارش سال  36بودجۀ   

نوریگا ھویت چند تن از افرادی را فاش کرد که برای اجرای سیاست ھای ایاالت 
مارتا بیتریز روک، مادران : متحده علیه کوبا فعالیت می کردند، که عبارتند از 

).13(و اوسوالدو پایا) 12(سفید پوش  
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میلیون دالر برای  31دومین گزارش کمیسیون مددکارانه برای کوبای آزاد 
عالوه بر این برای سال ھای آینده، دست کم . اپوزیسیون داخلی اعالم می کند

زمانی که تا «زاد اختصاص می دھد آمیلیون دالر را به کوبای  20نه  سالیا
).14(»دیکتاتور سرنگون شود  

آموزش و تجھیز روزنامه نگاران مستقل رسانه ھای « در این طرح 
»)15(پیش بینی شده است» نوشتاری، رادیویی و تلویزیونی در کوبا  

آژانس ایاالت متحده برای گسترش بین المللی، مستقل از دولت فدرال 
به گفتۀ این آژانس، برای سال . دپشتیبانی از اپوزیسیون کوبا را تأیید می کن

مجموع کمک ھایی که به مخالفین دولت کوبا اختصاص داشته است  2009
بیشتر این مبلغ به کسانی که در کوبا بوده اند «. میلیون دالر بوده است 15،62

ھدف ما این است که کوبایی ھایی که روی جزیره به سر . اختصاص یافته است
)16(».دجۀ مالی بھره مند شوندمی برند از حداکثر این بو  

: در عین حال روی نکتۀ زیر تأکید می کند   این سازمان دولتی 
ما صدھا روزنامه نگار را طی این ده سال گذشته آموزش دادیم که کارھایشان «

.»در رسانه ھای بزرگ بین المللی منعکس شده است  
کوبایی را خدشه دار چنین بیانیه ای ادعای استقالل روزنامه نگاران اپوزیسیون 

می سازد، زیرا نه تنھا توسط ایاالت متحده آموزش دیده بلکه به شکل حرفه ای 
این موضوعی است که مدارک رسمی . در خدمت سیاست ھای آن نیز بوده اند

و دولتی به روشنی نشان می دھد که این روزنامه نگاران برای منافع آمریکا در 
شان تغییر رژیم روی جزیرۀ کوبا بوده است رسانه ھا فعالیت کرده اند و ھدف

)17.(  
 

از دیدگاه حقوقی، چنین رویدادی اپوزیسیون ھایی را که از آژانس دولتی ایاالت 
متحده پول دریافت کرده اند در وضعیت عامل خدماتی برای قدرت خارجی قرار 
می دھد، یعنی وضعیتی که نقض کد جزایی کوبا مانند ھر کشور دیگری در 

.استجھان   
ھیچ « :ادآوری می کند کهآژانس آمریکایی با آگاھی به چنین قانونی است که ی

.»)18(ندارداجباری را در پذیرش و پشتیبانی از برنامۀ دولت ایاالت متحده  کس  
 

یکی از  آژانس آمریکایی که از منافع آمریکای شمالی در ھاوانا دفاع می کند، در
ز، سیاست ایاالت متحده بر این پایه بوده از دیربا«:  گزارشاتش چنین می گوید



است که به مردم کوبا کمک ھای بشر دوستانه رسانده و به ویژه از خانواده ھای 
).19(زندانیان سیاسی پشتیبانی کند  

 

 

لورا پولن از گروه بانوان سفید پوش آشکارا از دریافت کمک ھای مالی حرف می 
ھر کجا که باشد، از راست افراطی تا ما کمک و پشتیبانی از «: زند و می گوید 

).20(چپ، بی ھیچ قید و شرطی می پذیریم  

 

Vladimiro Roca 
 

به ھمین گونه یکی از اعضای اپوزیسیون، والدیمیرو روکا اعتراف می کند که 
فین کوبایی توسط واشینگتن کمک مالی دریافت می کرده اند، با این وجود لمخا

.بوده اند» کامال قانونی«فت شده اعالم می کند که کمک ھای دریا   
د پشتیبانی ھای مالی ایاالت رنه گومز یکی دیگر از مخالفین رژیم کوبا در مور

چنین کمک ھایی را نباید پنھان کنیم و یا از آن شرم داشته « : ه می گوید متحد
.»)21(باشیم   

 



مالی ایاالت به باور الیزاردو سانچز اپوزیسیون کوبایی، در مورد پشتیبانی ھای 
مسئله این جا نیست که کمک ھا از کجا به دست ما می رسد، بلکه «متحده 

»)22(نکتۀ مھم این است که ما با آن چه کار می کنیم   
از دولت  والم می کند که کمک ھای مالی که امارتا بیتریز روک به سھم خود اع

).23(است بوده ایاالت متحده دریافت کرده است برای فعالیت ھای او ضروری  
مخالفین مسئولیت دریافت کمک ھای «داد که  شآژانس خبری فرانسه گزار 

آژانس خبری اسپانیا نیز به مخالفانی که از ایاالت . »)24(مالی را به عھده گرفتند
بر اساس گزارش آژانس خبری  .»)25(متحده پول گرفته اند اشاراتی دارد

آشکارا به اپوزیسیون کوبا برای تکاپو دولت ایاالت متحده «بریتانیایی رویترز 
ھایشان کمک مالی می رساند، یعنی عملی که از دیدگاه کوبا غیر قانونی 

.»)26(است  
آژانس خبری ایاالت متحده آشوتت پرس دربارۀ ھمین موضوع مطالبی منتشر کرد 
و سیاست ایجاد مخالفان مصنوعی در داخل و تأمین مخارج آن را پدیدۀ تازه ای 

ایاالت متحده از سال ھا پیش میلیون ھا دالر برای « : ته و می گوید ندانس
.»)27(پشتیبانی اپوزیسیون کوبا ھزینه کرده است  

آشوتت پرس عالوه بر این در مورد سطح زندگی مخالفین کوبایی که ھم زمان از  
ند می شوند، چنین توضیح کمک ھای ایاالت متحده و نظام اجتماعی کوبا بھره م

: می دھد  
بخشی از کمک ھای مالی مستقیما از جانب ایاالت متحده پرداخت می شود «

آژانس بین المللی . که قانونا به ھدف سرنگون ساختن رژیم کوبا انجام می گیرد
 33برای گسترش ایاالت متحده که روی این نوع بودجه ھا نظارت دارد، امسال 

ی تحویل دموکراتیک آن به میلیون دالر به جامعۀ مدنی کوبا اختصاص داده و رو
تقریبا تمام کوبایی ھا، حتی اپوزیسیون از مسکن . کوبا نیز نظارت داشته است

عالوه . رایگان، آموزش تا سطوح دانشگاھی و بھداشت رایگان برخوردار ھستند
بر این ھمه از سھم برنج، سیب زمینی، صابون و دیگر محصوالت ضروری برای 

. »)28(ه در تمام ماه ھا برخوردار ھستند پاسخ گویی به نیازھای اولی  
 

فریناس «: نوشت ) 29(در مورد گیرمو فریناس» لیبراسیون«روزنامۀ فرانسوی 
کامپیوتر برای . ھرگز دریافت پول از آمریکا برای خرید کامپیوتر را انکار نکرده است

ات می حرفۀ روزنامه نگار مستقل در انترنت که به آن اشتغال دارد از جمله ضروری
.»)30(باشد   



 

زندانی «سازمان عفو بین الملل تأیید کرد که افرادی را که به عنوان 
مقامات «شناسایی کرده است، به این علت محکوم شده بودند که » سیاسی

کوبایی تشخیص داده بودند که چنین افرادی از خزانۀ ایاالت متحده برای فعالیت 
»)31(اندبرای کوبا پول دریافت کرده  ھای مخرب  

 
اسمیت آخرین سفیر ایاالت متحده در کوبا، چنین اظھار داشت . وین اس

.که سیاست ایاالت متحده در رابطه با کوبا موضع گیری تھاجمی دارد  
ارسال پول به مخالفین کوبایی غیر قانونی و گواه بر بی پروایی «باور او  هب

 نباید به اپوزیسیونھیچ کس «: در عین حال او اضافه می کند که . »)32(است
پول بدھد، به ویژه وقتی چنین پشتیبانی ھایی به ھدف براندازی رژیم انجام 
گیرد، زیرا وقتی ایاالت متحده اعالم می کند که ھدف براندازی دولت کوبا است، 
و بعد اعالم می کند که یکی ا ز راه ھا پشتیبانی از مخالفین می باشد، آنھا را 

ک نیروی خارجی  تبدیل می سازد که علیه دولت عمال به جیره بگیران ی
»)33(خودشان فعالیت می کنند  

  
 به گفتۀ واشینگتن، 

 اپوزیسیون کوبا در متارکۀ کامل 
 با 

 ھر گونه پایگاه مردمی است
 
 

فارار یکی از مقامات دیپلماتیک دولت آمریکا در ھاوانا  طی . ارزیابی  جاناتان دی
می  2009آوریل  15» متحده و نقش اپوزیسیون کوباایاالت «گزارشی زیر عنوان 

با تمام پشتیبانی ھای سیاسی، اقتصادی، رسانه ای که در اختیار :  نویسد 
مخالفین کوبایی قرار می گیرد، اپوزیسیون کوبایی در متارکۀ کامل با ھر گونه 

پا به عالوه بر این اپوزیسیون کوبا عمیقا پراکنده و . پایگاه مردمی به سر می برد
).34(سن گذاشته و پیر است   



رئیس جمھور رائول کاسترو در «این دیپلمات آمریکایی یادآوری می کند که 
در حالی که . موقعیت مناسبی بوده و قدرت او زیر عالمت سؤال نیست

اپوزیسیون ھیچ نقشی ندارد، زیرا گروه ھای اپوزیسیون غالبا توسط افرادی اداره 
صیت نارسیستی شان حاضر به ھم کاری با یکدیگر می شوند که به دلیل خصو

.»نیستند   
جریان اپوزیسیون در کوبا به دلیل «: جاناتان فارار به طور مشخص می گوید 

در واقع، به . »کھولت از زندگی روزمرۀ کوبایی ھای عادی خیلی به دور ھستند
دلیل حقوقی که دریافت می کنند، سطح زندگی شان به شکلی است که ھیچ 

). 35(کوبایی به آن دسترسی ندارد  
یشتر جریان ھای اپوزیسیون رسمی در ھاوانا ب دائما با ارار اعتراف می کند کهف

ولی . در رابطه است و اعضای گروه ھای مختلف به دفتر او مراجعه می کنند
بررسی ھای . ھیچ نشانی از نفوذ آنھا میان شھروندان کوبایی دیده نمی شود

غیر رسمی بین متقاضیان ویزا و مھاجرت نشان داده است که ھیچ شناختی از 
یت ھای اپوزیسیون نداشته اند و از فعالیت ھای آنھا بی اطالع بوده شخص

).36(اند  
سال  70و  50سن مخالفین غالبا بین : ۀ توضیحاتش می گوید فارار در ادام

است، مانند فرانسیسکو شاویانو، رنه گومز مانزانو و اسوالدو پایا، چنین افرادی 
و پیغام ھایشان مورد توجه این  خیلی به ندرت با جوانان کوبا در رابطه ھستند

، و جوان ھا عالقه ای نسبت به آنھا نشان نمی نیستبخش از جامعۀ کوبا 
.دھند  

دیپلمات آمریکایی با تأسف از منازعات داخلی گروه ھا و نبود ھم بایی بین 
با این که خودشان را نمایندۀ ھزاران کوبایی معرفی : اپوزیسیون ھا یاد می کند 

. ھایی بین مردم نمی بینیم ما ھیچ نشانی از چنین پشتیبانی می کنند، ولی
در این جایی که ما ھستیم، یعنی در ھاوانا، چنین پشتیبانی مردمی  مدست ک

).37(دیده نشده است   
  

این نظریات توسط دیپلمات ھای کشورھای دیگری که با جاناتن فارار 
حادیۀ اروپا نیز ھم پای دولت نمایندگان ات«. مالقات داشته اند نیز تأیید شده است

کوبا اپوزیسیون کوبا را بی اعتبار دانسته و روی این نکته تأکید داشته اند که 
.»)38(اپوزیسیون نمایندۀ ھیچ کس نیستند   
  

جامعۀ کوبایی خیلی دور . چنین واقعیتی ریشه در اذھان عمومی کوبا دارد
با را شدیدا مورد انتقاد از یک پارچگی بوده و بخش ھای ناراضی مردم دولت کو

طرح م و بی عدالتی ھایی رژیم موجود راقرار می دھند و تناقضات، نامالیمات 
این انتقادات در برخی موارد قویا در رسانه ھای کوبایی منعکس می . می کنند

ولی با وجود تمام مشکالت روزمره، کوبایی ھا عمیقا به استقالل و ). 39(شود
ھستند و نمی توانند بپذیرند که ھم وطنان آنھا به حاکمیت ملی شان پایند 

خدمت قدرتی خارجی در آمده اند که ھمواره چشم طمع به جزیرۀ آنھا دوخته 
چنین گرایشاتی بین مردم کوبا یادمانده ای از مبارزات ضد امپریالیستی . است

تونیو مردان تاریخ مّلی مانند خوزه مارتی، آنتونیو ماسئو، مگسیمو گومز، جولیو آن
.مال، آنتونیو گیتراس، ادواردو چیباس و فیدل کاسترو است   



 
: دیپلماسی ایاالت متحده در عین حال مسئلۀ دیگری را آشکارمی سازد 

یعنی نیم قرن پس از به قدرت رسیدن فیدل کاسترو،  محبوبیتش ھم چنان بین 
ایی که اشتباه بزرگی است که ما پشتیبانی ھ«. مردم کوبا  پایدار مانده است

ن فارار در او جانات» )40(دولت کوبا بین  مردم و دانشجویان دارد، دست کم بگیریم
)41(این جا روی محبوبیت شخص فیدل کاسترو در جامعۀ کوبا تأکید می کند  

نبود برنامه و طماعی اپوزیسیون که نه تنھا  آمریکایی ھا به سھم خود از
مھمترین « : قمند ھستند عالبه حقوقی که به عنوان اپوزیسیون می گیرند 

. بودجۀ کافی برای ارتقاء سطح زندگی طرفدارانشان است آنھا کسبفعالیت 
یکی از سازمان ھای سیاسی صراحتا به ما اعالم کرد که برای پرداخت حقوق 

ز دائمی ترین فعالیت ھای جستجوی بودجه ا. به مخالفین به پول نیازمند است
ا نیز عبارت است از انتقاد یا به حاشیه کشاندن دومین فعالیت آنھ بوده وآنھا 

فعالیت ھای رقبای خودشان، و این کار را نیز به ھدف دسترسی به منابع مالی 
.»)42(انجام می دھند  
 

با این وجود دیپلمات آمریکایی، جاناتان فارار روی این نکته تأکید می کند 
باید از آنھا «ھستند، که اپوزیسیون ھا برای اھداف ایاالت متحده ضروری 

و ھم زمان باید در پی ایجاد آلترناتیو و جریان اپوزیسیون معتبردر » پشتیبانی کرد
)43.(کوبا بود   

  

 اولویت برای یوآنی سانچز

 

Yoani Sánchez 
از دیدگاه دیپلماسی ایاالت متحده، وبالگ نویس کوبایی، یوآنی سانچز آلترناتیو 

یسیون سنتی عرضه می کند، و به او امید بسته معتبری را در مقایسه با اپوز
توضیح می دھد، در است، و این موضوعی است که شھرت بین المللی او را 

ما فکر می کنیم که نسل نوین «. وبا کامال ناشناخته استکحالی که او در 
کاسترو -ر کوبای پسانچز می تواند در دراز مدت دااپوزیسیون، به قامت یوآنی س

به بخش دولتی پیشنھاد  ربر این پایه، جاناتان فارا. »اشداشته بد نقش خودش را
او  می کند که تالش خودشان را روی این مخالف جوان متمرکز سازند و از

)  44(پشتیبانی بیشتری به عمل بیاورند  
او پس . طرح می سازدم عادی یوآنی سانچز پرسش ھایی را در واقع مسیر غیر

تصمیم  2004، دو سال بعد در سال 2002ل از مھاجرتش به سوئیس در سا
وارد جھان اپوزیسیون کوبا شد و وبالگ  2007در سال . گرفت به کوبا بازگردد



را ایجاد کرد، و به یکی از مزاحمین سرسخت دولت ھاوانا تبدیل » نسل ایگرگ«
).45(شد  

 انتقادات او عاری از ھر گونه ظرافتی بوده و عموما چشم انداز آخر زمانی سخت
و دھشتناکی از واقعیت کوبا ترسیم می کند و سپس مقامات را مسئول تمام 

.مصائب و بالیا معرفی کرده و متھم می سازد    
کوبا زندان بزرگی است که دیوارھای آن از جنس «: او در مورد کوبا می گوید 

یک کشتی که از ھر طرف آب به درون آن نفوذ « ، )46(ایدئولوژی ساخته شده
موجودات خون آشامی که بر شادی ھا «، »)47(حال غرق شدن است کرده و در

و امیدھای ما سایه افکنده اند، در ما ترس را تزریق کرده و ترس و وحشت و 
»)48(سیاق باج گیری را حکم فرما ساخته اند  

وبالگ یوآنی سانچز واقعیت کوبا را به شکلی ھولناک ترسیم می کند که ھیچ 
کوبایی . رد و ھیچ نقطۀ مثبتی در آن دیده نمی شودجای امیدی باقی نمی گذا

در ھم شکسته و در حال مرگ که گروھی خون آشام بر آن حکومت می کنند و 
به ھمین گونه به دقت مسائل . مرد مرا در ترس و بیمی سیاه زندانی کرده اند

.تفسیر می کند 1959راھبردی ویژۀ کوبا را از سال   
به شکلی است که غالبا با مواضع  ساخت و پرداخت گفتمان سانچز 

تأثیرات تحریم ھای اقتصادی به این ترتیب . ایاالت متحده ھم خوانی پیدا می کند
چیز دانسته و بیشتر آن را به مانند ابزاری بھانه ساز برای توجیه ناکارآمدی را نا

درصد بحران  80دولت کوبا مسئول «: دولت کوبا معرفی می کند و می گوید 
در صد را می توانیم به تحریم اقتصادی نسبت  20فعلی است و تنھا اقتصادی 

.»)49(دھیم  
 2010ولی جامعۀ بین الملل چنین تحلیلی را معتبر نمی داند و در سال 

محاصرۀ اقتصادی کوبا را ) کشور در مقابل دو کشور 187(برای نوزدھمین بار 
.وبا دانستندمحکوم کردند و آن را علت اصلی نبود پیشرفت روی جزیرۀ ک  

) 50(یوآنی سانچز موقعیت فعلی کوبا را نتیجۀ مّلی کردن و بحران موشکی
ھانۀ خوبی ب محاصره برای دولت کوبا«: ور او می داند، به با 1960در سال ھای 

اگر فردا محاصره برچیده شود، . بود که کنترل و سیاست فشار را بر قرار سازد
. »)51(وقعیت فعلی داشته باشدتصور نمی کنم که تأثیر چندانی روی م  

موضوع پنج تروریست کوبایی که پروندۀ آن را مأموران امنیتی کوبا در ژوئن 
صفحه به اف بی آی گزارش کرده بودند که در کوبا و در ایاالت  230در  1998

متحده فعالیت می کردند، و سپس در آمریکا به حبس ابد محکوم شدند، یوآنی 
این پنج نفر جاسوسی « : یدگاه ایاالت متحده می گوید سانچز در ھماھنگی با د

ولی » می کردند و گزارشات آنھا موجب کشته شدن چند نفر شده است
.»)52(مقامات قضایی میامی ھنوز قادر به اثبات آن نیستند  

از سوی دیگر، دادگاه تجدید نظر آتالنتا اعالم کرد که این افراد جاسوس 
. خدشه دار شدن امنیت ملی باشد وجود ندارد نیستند و فعالیتی که دال بر

جایزه بگیران نوبل شکایت نامه ای برای دادگاه عالی ایاالت متحده نوشته اند و 
خواسته اند که این پنج نفر در دادگاه عادالنه مورد قضاوت قرار گیرند و خواستار 

ر در ماری روبنسون، رئیس اسبق ایرلند و دبیر حقوق بش. آزادی آنھا شده اند
خواستار ) 53....(، سنای مکزیک،2002و  1997ھای  سازمان ملل متحد در سال

).54(آزادی پنج کوبایی شده اند   



  
سازمان عفو بین الملل این . محاکمۀ این پنج کوبایی چندین بار افشا شده است

از سوی دیگر، . پنج نفر را به عوان زندانی  سیاسی باز شناسی کرده است
یلکرسون، فرمانده مرکز فرماندھی در کابینۀ وزیر اسبق ایاالت کلنل لورانس و

 متحده کولین پاول محاکمۀ این پنج کوبایی را محکوم کرده است،
افرادی را به حبس ابد محکوم می کنند که آمده اند به : ھمین را کم داشتیم «

ل می این جا تا گزارشاتی دربارۀ کسانی به ما بدھند که قوانین آمریکا را پایما
این افراد جنگ افزاری ھم راه خود . این دادگاه مسخره است«: به باور او . »کنند 

نداشته اند و ھیچ طرحی برای وارد آوردن خسارت مادی به ایاالت متحده نداشته 
اند و انگیزۀ آنھا حفاظت از اھالی فلوریدا بوده است که دائما توسط آمریکایی 

ما باید از خودمان بپرسیم که چگونه ...می گیرند ھای کوبایی تبار مورد حمله قرار
 نام ایاالت متحدۀ آمریکا  شاھد وارد شدن کار ما به این جا رسیده است که باید

. »)55( باشیماسامی کشورھای حامی تروریسم فھرست  در  
 

به ھمین گونه، یوآنی سانچز تمام دست آوردھای اجتماعی را دست کم گرفته و 
دست آوردھا حتی در کوبای پیش از انقالب نیز وجود داشته این «می گوید که 

)56(» است  
در سطح رسانه ھا آزادی و فضای بازی «به گفتۀ او، در دوران دیکتاتوری باتیستا، 

وجود داشته است و تمام تمایالت سیاسی می توانستند برنامۀ رادیویی داشته 
)57(»باشند  

کنگرۀ ایاالت متحده به شکل استئنایی عالوه بر این یوآنی سانچز قانونی را که 
بنی بر این د، منبه تصویب رسانده ستایش می ک 1966برای کوبایی ھا در سال 

به شکل قانونی و یا غیر قانونی به آمریکا  1959اول ژانویه  زقانون ھر کوبایی که ا
مھاجرت کرده باشد، پس از یک سال کارت اقامت دائم دریافت خواھد کرد و از 

).58(اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواھد بودحقوق   
ل نکتۀ شگفت انگیز این است که او فکر می کند که نویسندۀ کلمبیایی، گابری

با فیدل کاسترو، سزاوار جایزۀ نوبل ادبی  شگارسیا مارکز، به دلیل دوستی ا
من فکر می کنم که خیلی از نویسندگان آمریکای «: نبوده است و می گوید

  )59(»جایزۀ نوبل ادبی سزاوارتر از گابریل گارسیا ماکز بودند جنوبی برای
او با آگاھی به اھداف ایاالت متحده برای سرنگونی رژیم کوبا، بی ھیچ ابھامی 

ایاالت متحده خواھان تغییر رژیم در کوبا است، و این ھمان : اعالم می کند 
)60(»تغییری است که من نیز خواھان آن ھستم  

آرزویش را برای ایجاد نظام سرمایه داری در کوبا اعالم کرده  سانچز ھم زمان
).61(است  

ھا وبالگ  سانچز تنھا یک سال پس از نگارش نخستین وبالگش و در حالی که ده
دیگر وجود داشت که کمتر از وبالگ سانچز نبودند، با این حال وبالگه نویس 

جایزۀ ارتگا بالغ بر . شد )62(کوبایی برندۀ جایزۀ روزنامه نگاری ارتگا ای گاسه 
. به او اھداء گردید» ال پایی«یورو بود که از طرف روزنامۀ اسپانیایی  15000

معموال این جایزه به نویسندگان و روزنامه نگارانی رده باالیی اھداء می شود که 
کار حرفه ای و ادبی دراز مدتی انجام داده باشند، و برای نخستین بار است چھره 

).63(انچز برندۀ چنین جایزه ای می شودای مانند س  



عالوه بر این، وبالگ نویس کوبایی یوآنی سانچز، بین صد شخصیت پر نفوذ جھان 
، ھم راه با جرج دابل یو بوش، ھو جینتو و داالیالما )2008(توسط نشریۀ تایمز 

).64(انتخاب شده است  
در سی ان ان و وبالگ از بھترین وبالگ ھای جھان  25وبالگ سانچز در فھرست 

منتشر شده است، و ھم زمان جایزۀ اسپانیایی ) 2008(نشریۀ تایمز
).65(را به خود اختصاص داده است» ز-باب«و » بیتاکوراس«  

 100یوآنی سانچز را در فھرست » ال پایی« روزنامۀ اسپانیایی  2008نوامبر  30
کایی ھا جای آمری-نفر از مھمترین شخصیت ھای پر نفوذ سال در طیف اسپانیایی

ول کاسترو در آن دیده نمی شود فھرستی که نام فیدل کاسترو و رائ داد، یعنی
)66(  

وشنفکر مھم سال معرفی ر او را از جمله ده) 67(» فورین پولیسی«روزنامۀ 
نیز به ھمین گونه او را یکی از ده روشنفکر » گاتو پاردو«روزنامۀ مکزیکی ). 68(کرد

الت متحده جایزۀ دانشگاه پر اھمیت کلمبیا در ایا .معرفی کرد 2008برتر سال 
او بسیار  هفھرست جوایز اھداء شده ب). 69(ردت را به او اھداء کماریا مورس کابو

).70(طوالنی است  
پایگاه انترنتی یوآنی سانچز ) نسل ایگرگ(» ژنراسیون ایگرگ«و باید دانست که 

زبان  18گی است که دست کم به میلیون بازدید کننده دارد و تنھا وبال 14ماھیانه 
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، (قابل دسترسی می باشد 

پرتغالی، روسی، اسلوون، لھستانی، چینی، ژاپنی، لیتوانیایی، چکوسالواکی، 
).بلغاری، نیرالندی، فنالندی، مجارستانی، کره ای، و یونانی  

ان ملل متحد، بانک جھانی، اتحادیه ھیچ یک از سایت ھای جھان، حتی سازم
و نه حتی سایت . اروپا به این اندازه در زبان ھای گوناگون منتشر نمی شود

. دولتی ایاالت متحدۀ، و نه حتی سازمان سیا  
و مورد منحصر به فرد این است که رئیس جمھور بارک اوباما مصاحبه با یوآنی 

).71(سانچز را پذیرفت  
این ھمه  –و شاید در تمام جھان  –یون ھای کوبایی ھرگز ھیچ یک از اپوزیس

جایزۀ بین المللی را با این شتاب و ظرف مدتی به این کوتاھی به دست نیاورده 
است و با این ویژگی که برای سانچز به اندازه ای پول به ھمراه داشته است که 

ع، در واق. می تواند تا آخرین روز زندگی اش در کوبا به راحتی زندگی کند
دالرجایزه گرفته است، یعنی مبلغی که  250000وبالگنویس کوبایی در مجموع 

حقوق حداقل در کوبا . سال حقوق در پائین ترین درجه در فرانسه است 20معادل 
یورو می باشد، و با این حساب یوآنی  14دالر یا  18پستوس یعنی  420معادل 

را به خاطر فعالیتش به عنوان سانچز معادل بیش از ده قرن حقوق حداقل در کوبا 
)72(اپوزیسیون دریافت کرده است  

 
 

یکی از مکاتبات پست الکترونیک که به دلیل محتوای حساس آن  که طور ھمان
سّری اعالم شده بود، نشان می دھد که یوآنی سانچز در رابطۀ بسیار نزدیکی با 

دولت اوباما برای او اھمیت ویژه ای . دیپلماسی ایاالت متحده در کوبا می باشد
بود نشان می  شده قائل است و این موضوع را مالقاتی که مخفیانه نگھداشته

 22تا  16مز معاون وزیر دولت ایاالت متحده در بازدیدش از کوبا بین دھد، بیزا ویلیا



در این دیدار . وبالگ نویس جوان را در آپارتمانش مالقات می کند  2010سپتامبر 
سانچز به ویلیامز می گوید که برای مبارزۀ مؤثر تر به ھدف تغییر رژیم در کوبا، او 

که  –می باشد ) 73(»پی پل« ده از خدمات انتقال پول توسط خواھان استفا
می دانید «:  -کوبایی ھا به دلیل تحریم اقتصادی نمی توانند از آن استفاده کنند 

.»ی پل دسترسی داشته باشیم؟پچه کارھایی می توانیم انجام دھیم اگر به   
ان امکان پذیر این بخش خدمات مالی در انترنت مراودات پولی را در سر تا سر جھ

تنھا سایت کوبایی است که می تواند از » ژنراسیون ایگرگ« سایت . می سازد
.بھره مند شود) خدمات  پی پل  

با این که سانچز دائما زندگی روزمره اش را در وبالگش تعریف می کند، از 
مالقاتش با ویلیامز چیزی نگفته است، و مسکوت گذاشتن ھمین رویداد است که 

نامۀ دیپلماتیک که در باال به آن اشاره . موضوعی سّری تبدیل می سازدآن را به 
شد، در عین حال  پیوندھای وبالگ نویس کوبایی با نمایندگان ایاالت متحده در 
ھاوانا را آشکار ساخته و به روشنی گویای اھمیت این اپوزیسیون برای واشینگتن 

).74(می باشد   
اوباما برای مصاحبه با سانچز را مطرح می  یادداشت دیپلماتیک دیگری که پذیرش

کند، نشان دیگری از اھمیت این مخالف سیاسی برای ایاالت متحده می باشد 
).75(که بی گمان او را بیش از پیش در رسانه ھای بین المللی مطرح می سازد   

 

افقدان چشم انداز در اپوزیسیون کوب   
  

آمریکایی واقعیت را ندیده نمی گیرد و پایش با این وجود جاناتان فارار دیپلمات 
ھیچ یک از مخالفین رژیم کوباب بینش سیاسی مشخصی «: روی زمین است 

حتی اگر مخالفین رژیم کوبا . ندارند که بتواند در دولت آیندۀ کوبا به کار برده شود
 [...]نپذیرند، ولی ھیچ کدامشان خارج از دوایر دیپلماتیک خارجی  را این واقعیت

در کوبا شناخته شده نیستند و احتمال بسیار کمی وجود دارد که نقش معنی 
داری در دولت آینده به عھده گیرند که بعد از برادران کاسترو تشکیل  خواھد 

).76(»شد  
ھدف، «: جاناتان فارار در مورد اھداف دیپلماسی ایاالت متحده می گوید 

، تأکید ما در »سیاسی استپشتیبانی از فعالیت ھای مؤثر جریان مخالفین 
» زندانیان سیاسی«، و »حقوق بشر«اردوگاه آنھا علیه دولت ھاوانا روی محور 

تمرکز داشته، زیرا تحمیل محاصرۀ اقتصادی از جانب واشینگتن به ھمین دو علت 
این اردوگاه به ویژه به ھدف متوجه . علیه کوبا به اجرا گذاشته شده است

ولی خود کوبایی ھا برای « ، تمللی ایجاد شده اسساختن افکار عمومی بین ال
آن اھمیتی قائل نیستند، آنھا نگران سطح زندگی خودشان ھستند و می 

.»)77(خواھند آزادانه مسافرت کنند  
در پیغام الکترونیکی دیگری مقامات آمریکایی اعتراف می کنند که روی مسئلۀ 

تیک دیپلما مأموریت 100در «: به سر می برند  حقوق بشر نیز در کوبا در انزوا
ا تنھ. کشورھای خارجی در کوبا، ھیچ کدام به موضوع حقوق بشر نپرداخته اند

اکثرا اروپایی، کانادا، استرالیا، ژاپن و ایاالت متحده روی کرد  گروھی از کشورھا،



دیگری داشته اند، ولی واقعیت این است که این کشورھا کوبا را از این دیدگاه 
.»)78(ؤال نبرده اندزیر عالمت س   

            
مقامات آمریکایی در عین حال اعتراف کرده اند که برخی از ھم پیمانان ایاالت  

: نگرش یگانه ای ندارند » زندانیان سیاسی«متحده مانند کانادا روی مسئلۀ 
وقتی فردی از ایاالت متحدۀ پول دریافت «ھم کاران کانادایی ما پرسیده اند که «

دیپلمات ھای کانادایی در عین . »آیا باید اور را زندانی سیاسی بدانیم؟ می کند،
حال یادآوری کرده اند که تمام کشورھای غربی افرادی را که از نیروھای خارجی 

).79(به ھدف براندازی پول گرفته باشند، مجرم می دانند  
             
ریم ھای اقتصادی علیه دیپلمات آمریکایی ھیچ توھمی دربارۀ مؤثر واقع شدن تح 

کوبا ندارد و به خوبی آگاه است که سیاست خارجی آمریکا در مورد این جزیره 
مردم کوبا «: به گفتۀ فارار  ران اقتصادی حساسی در آن شده است،موجب بح

به دوران ھای سخت عادت دارند و با  مقاومتی مشابه با محدودیت ھای دولت 
کوبایی «و امکان تشدید بحران نیز وجود ندارد » )80(آینده نیز سازگار خواھند شد

پیش از پایان کمک ھای شوروی ضربه پذیر  1989ھا به آن شکل که در سال 
سطح زندگی کوبایی ھا حتی اگر به اندازۀ «عالوه بر این  .»بودند، دیگر نیستند

بیست سال پیش و پیش از پایان کمک ھای شوروی نیست، ولی خیلی بھتر  از 
نی وقتی که تولید ناخالص داخلی است، یع 1993تا  1990بدترین روزھای دوران 

ه دلیل اقتصاد کوبا در حال حاضر ب«عالوه بر این، . »درصد سقوط کرده بود 35تا 
منابع مالی و تنوع  اعتبارات و درآمد بیشتر برای مردم، ضربه پذیری کمتری دارد 

)81(«.   

با این وجود، با این که واشینگتن بانی تحریم اقتصادی می باشد، ولی مردم کوبا 
نسبت به شھروندان آمریکایی رفتار خصمانه ای ندارند و آنھا را مسئول چنین 

احساس عمومی «ین نقطه نظر دیپلمات ھای آمریکایی از ا. وضعیتی نمی دانند
.»)82(را نسبت به شھروندان آمریکایی در کوبا مثبت ارزیابی کرده اند  

 

 نتیجه گیری

  
دیک به نیم قرن است که سیاست ایاالت متحده عبارت است از ایجاد و نز

.باشدپشتیبانی اپوزیسیون داخلی کوبا و این دیپلماسی ھم چنان پا بر جا می   
این روش راھبردی، که در طول سی سال به شکل مخفیانه صورت می 

حتی اگر  شکل آشکار و رسمی انجام می گیرد، گرفت،بیست سال است که به
.از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی باشد  



به چندین میلیون  همتحد بر این پایه، تأمین مالی اپوزیسیون کوبا توسط ایاالت
در برابر اپوزیسیون پیر به نمایندگی کسانی مانند . رسد دالر در سال می

اسوالدو پایا، الیزاردو سانچز، والدیمیرو روکا، مارتا بیتریز روک، گیورمور فریناز و 
بانوان سفید پوش، واشینگتن از این پس روی نسل نوینی از اپوزیسیون سرمایه 

ه  ھای سرشناس گذاری می کند که یوآنی سانچز وبالگ نویس کوبایی از چھر
.آن است  

او اجازه می دھد که به کاخ  هپلماتیک وبالگ نویس مخالف رژیم بمراودات دی
سفید راه یابد و با کارمندان عالی رتبه مانند بیزا ویلیامز مالقات ھای دائمی 

.داشته باشد  
پوزیسیون کوبا تنوع ھایش را برای اایاالت متحده برای مقابله با انتقادات، کمک 

.ری می بخشدبیشت  
عالوه بر کمک ھای مالی که مستقیما به اپوزیسیون می پردازد، با تکیه به 
شبکه ھای سیاسی، رسانه ای که در اختیار دارد، کمک ھای مالی را به شکل 

پرداخت می کند، به این معنا که اپوزیسیون دولت ھاوانا را با اھداء » قانونی«
نمونۀ بارز  این . الر است، پشتیبانی می کندجایزه که ھر بار بالغ بر چندین ھزار د

پشتیبانی مالی، یوآنی سانچز، بانوی الھام بخش  در مورد روش قانونی سازی
واشینگتن است که ظرف چند ماه سیل جوایز و بازشناسی ھای مختلف را 

.دریافت کرد   
  
 ھدف واشینگتن اتحاد مردم کوبا باچنین شخصیت ھایی که داعیۀ تغییر رژیم در

کوبا را دارند نیست، زیرا ایاالت متحدۀ آمریکا می داند که برای گفتمان چنین 
اپوزیسیونی گوش شنوایی یافت می نشود، و جزیره ھم چنان در رؤیای انقالب 
زندگی می کند وبیشتر ساکنین آن با وجود تمام مشکالت و سختی ھای 

.زندگی روزمره  تنھا به روندھای انقالبی دلبستگی دارند  
  

ونی که در اتحاد با ایاالت متحده است در بھترین حالت و در خوش بینانه یاپوزیس
ترین تحلیل ھا، بی تفاوتی عمومی را روی جزیره بر می انگیزد و کوبایی ھا 

با ایجاد و پشتیبانی از چنین اپوزیسیونی، . ھمیشه آنھا را مردود دانسته اند
ید که نداشته باشد، به این کار می آایی حتی اگر برد اجتماعی در توده ھای کوب

ت ھاوانای منزوی شده توجیه سازد، به نام حقوق لمحاصرۀ اقتصادی را علیه دو
.بشر و دموکراسی  
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