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جنبشی که در روز ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۳ با شلیک گلوله های مسلسل به پادگان مونکادا در شهر سانتیاگو مرکز 
ایالت اورینت کوبا آغاز شد، با فراز و نشیب هائی به انقالب فرا روئید و در اول ژانویه ۱۹۵۹ کشور جدیدی از کوبا 
آفرید که از همان آغاز به صورت یکی از مظاهر درخشان بشردوستی بین املللی درآمد. جنبش ۲۶ ژوئیه و رهبران 
فداکار آن، به ویژه فیدل کاسترو، ارنستو چه گوارا، رائول کاسترو، کامیلو فوئگوس و کارلوس رافائل رودریگز، 
مردم و کشوری را جنات دادند که قریب ۶۰سال در چنگال عیاشان انسان منای آمریکائی و گماشتگان بومی آنها، و 
در اسارت دولت به اصطالح دموکراسی ایاالت متحده آمریکا در رجن و عذاب دست و پا می زد و چون دوباره متولد 
شد، جز به اعتالی مقام انسان و تکریم انسانیت نپرداخت، و در این راستا هزینه های بسیاری داد، و جان های پاکی 
را تقدیم بشریت کرد. رهبران انقالب کوبا برخالف رهبران دولت آمریکا نظیر جورج کنان - از طراحان سرشناس 
جنگ سرد - که در سال ۱۹۴۶به ساالزار دیکتاتور بدنام پرتغال اطمینان داده بود که: ... دولت ایاالت متحده 
آمریکا... حاکمیت پرتغال را در متام مستعمرات آن کشور محترم می شمارد )فیگردو، ص ۲۱۹(، از همان آغاز پیروزی 
انقالب اعالم کرده بودند که با هر جنبش ضداستعماری همکاری خواهند کرد. آیا همین دو تعهد نشانه دو ماهیت 
جداگانه نیست؟ ماهیت ستمگرانه دولت آمریکا و ماهیت عدالت گسترانه و آزادیخواهانه دولت کوبا. برای وقوف 
به حماسه هائی که مردم و دولت کوبای انقالبی در همین راستا خلق کرده اند،کافی است که به اتفاق یکدیگر موارد 

درخشانی را که در زیر می آید از مقابل چشم های خود بگذرانیم. 
۱. شرکت فعال در تسلیح جبهه آزادی بخش اجلزایر در جنگ با دولت فرانسه و ارسال جتهیزات برای آن جبهه 
این محموالت موجب خشم و کینه رژیم  بنادر اجلزایر در سال های ۱۹۶۱ – ۱۹۶۲. کشف  با محموله های شکر به 
استعماری ژنرال دوگل شد و دولت فرانسه برای تنبیه کوبای انقالبی، هر گونه مبادله بازرگانی با کوبا را قطع کرد 

و به حتریم های آمریکا علیه کوبا پیوست.
۲. حمایت از دولت اجلزایر در برابر جتاوزات دولت مراکش به استان تندوف در غرب اجلزایر برای تصرف 
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معادن سنگ آهن این منطقه در سال های اول بعد از استقالل اجلزایر.
۳. آموزش و جتهیز گروه هائی از فعاالن سیاسی ایرانی مخالف رژیم پهلوی در خاک کوبا.

کودتای  تا  آغاز  از  شیلی  جمهوری  رئیس  آلنده،  سالوادور  دکتر  آزادی خواه  دولت  با  وسیع  همکاری   .۴
آمریکائی ژنرال آگوستو پینوشه در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳. در این سال ها صدها متخصص و کارگر کوبائی به خدمت 
دولت شیلی پیوستند و خدمات گرانبهائی در اختیار مردم شیلی قرار دادند. گروهی از هم اینان پس از کودتا به 

همراه مخالفان کودتا دالورانه با آدمکشان پینوشه جنگیدند و همگی به قتل رسیدند. 
۵. تسلیح و جتهیز ارتش سوریه در نبردهای فرسایشی بعد از جنگ رمضان ۱۹۷۳ در منطقه جوالن.

۶. حمایت از دولت ژنرال محمد زیاد باره، رئیس جمهوری سومالی تا زمان تشدید خصومت زیاد باره علیه 
کشور و دولت انقالبی اتیوپی. در سال ۱۹۷۷ به دستور زیاد باره و در پاسخ به حمایت های شوروی و کوبا از دولت 

اتیوپی، همه کوبائیان از سومالی اخراج شدند )برچت، ص ۴۵ – ۴۶(.
از  حمایت  همچنین  و  جنوبی  آفریقای  نژادپرست  رژیم  علیه  مبارزه  در  ملی  کنگره  از  مؤثر  حمایت های   .۷
در  امسیت  یان  رژیم  علیه  مبارزه  در  موگابه  رابرت  رهبری  به  زانو  و  نکومو،  جاشوا  رهبری  به  زاپو  سازمان های 
اعالم  صراحت  با  کوبا  علیه  حتریم  در  شرکت  برای  آمریکائی  مقامات  اصرار  به  پاسخ  در  ماندال  نلسون  رودزیا. 

داشته بود که ما هیچگاه دوستان روز های سخت مان را فراموش منی کنیم.
۸. همکاری دوران ساز با سازمان مپال که بزرگ ترین سازمان استقالل طلب آنگوال در مبارزه با دولت پرتغال 
بود. چریک های این سازمان حتت نظر مربیان کوبائی تعلیم می دیدند و تا انقالب گل میخک در پرتغال و سقوط 
متأسفانه  می آمدند.  به شمار  آنگوالئی  ملی  قدرت  بزرگ ترین   ،۱۹۷۴ آوریل   ۲۵ در  کایتانو  مارسلو  دیکتاتوری 
برای  که  بالمرجحی  ترجیح  و  جهانی  نیروهای  ماهیت  از  خود  ناشایست  و  نادرست  تعریف  سبب  به  چین  دولت 
دولت های  حتت احلمایه  دو  هر  که  می کرد  حمایت  یونیتا  و  فنال  سازمان های  از  بود،  قائل  امپریالیسم  اردوگاه 
آفریقای جنوبی و زئیر بودند و به طور عمده با مپال می جنگیدند. با همه این احوال، سازمان های یاد شده در ژانویه 
۱۹۷۵موافقت نامه ای جهت همکاری با یکدیگر امضاء کردند که بارها از جانب فنال و یونیتا نقض شد. اینان پس از 
آخرین عملیات علیه مپال در تابستان ۱۹۷۵ مغلوب شدند و هرکدام شان به نزدیکی مرزهای کشوری که حامی شان 
بود، گریختند. دولت موقت پرتغال پس از شکست کودتای ژنرال اسپنوال، رئیس جمهور کشور علیه دموکراسی، 
اعالم داشته بود که همه نظامیان این کشور در آخرین ساعت روز ۱۰ نوامبر از آنگوال خارج می شوند و از خنستین 
ساعت روز ۱۱ نوامبر، کشور آنگوال مستقل خواهد بود. اما هولدن روبرتو و یوناس ساویمبی رؤسای فنال و یونیتا، 
استقالل منی خواستند، بلکه به دنبال جائی برای حکومت کردن و ثروت اندوخنت بودند و در این راستا به هر خیانت 
و جنایتی دست می زدند. بر طبق قرار و مداری که این دو سازمان از قبل با دولت های زئیر، آفریقای جنوبی و آمریکا 
گذاشته بودند، نظامیان زئیر و آفریقای جنوبی در هیأت نیروهای فنال و یونیتا روز ۸ اوت ۱۹۷۵ از مرز ها گذشتند 
و به همراه چندهزار مزدور سفیدپوست اروپائی و آمریکائی و تفنگچیان فنال و یونیتا با سرعت به سوی لوآندا پیش 
رفتند تا آن را تصرف کنند و پیش از مپال تشکیل دولت مشترک یونیتا ــ فنال را اعالم منایند تا به طور قانونی از 
حمایت های تسلیحاتی آمریکا و آفریقای جنوبی برخوردار شوند. نیروهای زئیر و فنال با ضد حمله نیروهای مپال 
تار و مار شدند و باقی مانده هاشان به زئیر گریختند. به این ترتیب فنال، که سرکرده آن هولدن روبرتو از حدود ۲۰ 
سال پیش یکی از عوامل دولت آمریکا و سیا در جنبش ضداستعماری آنگوال بود. این حقیقت را فرانتس فانون نیز 
می دانست، اما برخی گرایش های عقیدتی اش، محرک اغماض او در این باره و مخالفت های ناشایستش با مپال و 
آگوستینو نتو دبیرکل مپال شد )فانون، استعمار میرا، ص ۱۷، ویلر، ص ۳۱۸ و ۳۲۵( - از دور جنگ های داخلی بیرون رفت و 
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به سرعت نابود شد. اما یونیتا به لطف دولت نژادپرست آفریقای 
جنوبی و آمریکا، دوام یافت و در باقی ماندٌه حیات ننگین خود 
تا سال ۲۰۰۲ که یوناس ساویمبی در عملیات ارتش آنگوال کشته 

شد، موجب قتل عام صدهاهزار نفر از مردم آنگوال گردید.
نظامیان آفریقای جنوبی و مزدوران جنگی سفیدپوست، که 
با  و پستی بودند،  تباهی و مظاهر قساوت  از  آیتی  هر کدام شان 
قتل عام هزاران نفر از مردم جنوب آنگوال تا روزهای ۶ و ۷ نوامبر 
جنگجویان  مقاومت  اثر  بر  اما  رسانیدند  بنگوئال  شهر  به  را  خود 
و  شدند  عقب نشینی  و  توقف  به  مجبور  شهر،  مردم  و  مپال 

کمک های  سیل  مپال،  توسط  آنگوال  استقالل  اعالم  از  پس  برسانند.  لوآندا  به  را  خود  موعود  روز  در  نتوانستند 
کوبا و احتاد شوروی به آنگوال رسید و ارتش آفریقای جنوبی با تلفات سنگینی در همه جبهه ها متوقف شد و با 
وجود درخواست تضرع آمیز یوناس ساویمبی مبنی بر ادامه جنگ با دولت آنگوال، در ۲۷ مارس ۱۹۷۶ از آنگوال 
خارج شد. مجموع تعداد کوبائی هائی که تا سال های ۱۹۹۰ – ۱۹۹۱ در آنگوال حضور یافته بودند، بیش از ۲۰۰هزار 
نفر بود که چندهزار نفر از آنان در راه آزادی مردم آنگوال کشته شدند. مطبوعات ارجتاعی و مراکز سرمایه داری 
بین املللی و روشنفکران خودفروخته در غرب و شرق عالم، این فداکاران و مبارزان راه آزادی را مزدوران شوروی 
می نامیدند و پاسخ درخشان آن مبارز کوبائی به خبرنگار احمقی که همین عنوان را علیه مبارزان کوبائی به کار 
گرفت، چنان دندان شکن بود که او را به سکوت واداشت:... بله ما مزدور هستیم اما مزدور انقالب و نه مزدور 

سرمایه و امپریالیسم جنایتکار و نژادپرستی و باندهای قاچاق اسلحه و املاس و مواد مخدر و فحشاء.
ماندال،  نلسون  و  آفریقا  ملی  کنگره  به  قدرت  انتقال  تا  اما  رفتند  بیرون  آنگوال  از  جنوبی  آفریقای  نظامیان 
جتاوزات شان به کشور آنگوال قریب ۱۵ سال دیگر ادامه یافت. در نتیجه صدهاهزار نفر از مردم جنوب آنگوال خانه و 
کاشانه خود را رها کردند تا از جنایات ارتش آفریقای جنوبی و سازمان یونیتا که رمسًا از جانب رونالد ریگان به رمسیت 
شناخته شده بود، در امان مبانند. عملیات آفریقای جنوبی در مرزهای آنگوال، نظیر مبباران منطقه کسینگا )مه ۱۹۷۸( 
با ۹۰۰ کشته و دوــ سه هزار نفر مجروح که ده ها نفرشان ازسربازان و داوطلبان کوبائی بودند- چندین بار دیگر نیز تکرار شد. 
به همین سبب ۲۵هزار نفر از داوطلبان جنگی کوبائی تا سقوط رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی - دولت پوشالی موبوتو 
در زئیر که مقامات وزارت خارجه آمریکا او را »پدرسگ خودمان« می نامیدند دیگر هیچ اهمیتی نداشت )مزاروش، ص 

۶۶( - در آنگوال باقی ماندند و ۱۵هزار نفر متخصص طبی و فنی و آموزشی نیز با آنان همراه شدند.

آفریقا هیچگاه، هم دردی و نوع دوستی کوبا را فراموش نکرد و هنوز نیز آن را در خاطر دارد. ژولیوس نیه رره 
رئیس جمهوری تانزانیا در اوایل اکتبر ۱۹۸۵ سفری به هاوانا کرد و در حضور گروه بزرگی از دولتیان کوبا از جمله 
تا از شما مردم کوبا تشکر کنم که در مبارزه ما برای آزاد ساخنت  فیدل کاسترو اعالم داشت: من به کوبا آمده ام 
قدرت  به  جلوی  تا  کرد  سعی  سیا  سازمان  کمک  به  جنوبی  آفریقای   ۱۹۷۵ سال  در  کردید.  کمک  ما  به  قاره مان 
رسیدن مپال را بگیرد.... آنچه که آنگوال را جنات داد، تعهد دوستان ما در کوبا به مسأله رهائی کشور های ما 
بوده است... من اینجا هستم که به رفیق فیدل، همکاران وی و مردم کوبا بگویم، متشکرم که به ما کمک کردید. 
متشکرم که دارید به ما کمک می کنید و من همچنین به این دلیل اینجا هستم که از شما بخواهم به کمک خود 

ادامه دهید. )ایگناتیف، متام کتاب، آفریقای جنوبی: ...، ص ۱۲۴ – ۱۴۱ و ۱۵۷ – ۱۵۸ و ۱۵۹ – ۱۶۰ و ۱۹۰ – ۲۱۲، بلوم، ص ۵۰۳ – ۵۱۶(
۹. حمایت از جمهوری اتیوپی و شرکت در مبارزه با عقب ماندگی ها عمومی و مقابله با جتاوز ارتش سومالی 
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به این کشور. نظامیان کوبائی درشکسنت تهاجم گسترده ارتش سومالی به اوگادن در ژانویه ۱۹۷۹و خروج ارتش 
سومالی از اتیوپی دخالت مؤثر داشتند. )برچت، ص ۴۵ – ۴۶(

۱۰. تعلیم نظامی مبارزان عضو سازمان فرلیمو و جتهیز آن سازمان در مبارزه علیه استعمارگری پرتغال در 
موزامبیک و همکاری با آن کشور در جنگ با مزدوران آفریقای جنوبی و رودزیا.

۱۱. حمایت از مبارزات ضد استعماری مردم گینه بیسائو به رهبری آمیلکار کابرال و تسلیح و جتهیز و آموزش 
مبارزان گینه ای.

۱۲. یاری رسانی به مبارزات مردم نیکاراگوا تا پیروزی انقالب و سپس کمک به برنامه های اجتماعی دولت 
کشور  آن  به  را  کوبایی  داوطلبان  از  نفر   ۱۲۰۰ از  بیش  نیکاراگوا،  در  سوادآموزی  توسعه  برای  کوبا  ساندینیست. 
فرستاد. این داوطلبان، صمیمانه باور داشتند که: کمک به نیکاراگوا، وظیفه ای برادرانه است. دولت کوبا هزار 
بورس حتصیلی در اختیار جوانان نیکاراگوائی قرار داد تا بتوانند در جزیره جوانان -مرکز معروف فحشا و قمار 
در دوران باتیستا که پس از پیروزی انقالب به صورت یک مرکز آموزش بین املللی در آمده است - حتصیل دانش 

کنند )بلک و دیگران، ص ۸۰ – ۸۵، آفریقای جنوبی: ...، ص ۱۹۰ – ۱۹۶(.
۱۳. حمایت از موریس بیشاب، خنست وزیر انقالبی و محبوب جمهوری گرانادا )۱۹۷۹ – ۱۹۸۳( و مشارکت 
در اجرای برنامه های عمرانی و بهداشتی آن کشور. بیشاب با کودتای مخالفانش در اکتبر ۱۹۸۳ به قتل رسید و 
از آنان نپذیرفت. رونالد  کاسترو نیز قاتالنش را گروه »پل پوت« نامید و درخواست شان را برای حمایت نظامی 
از  به بهانه صیانت  و  از فرصت  با سوءاستفاده  را کوبای دوم آمریکای التین می دید،  از قبل گرانادا  ریگان  که 
شهروندان آمریکائی در ۲۵ اکتبر، هفت هزار نفر تفنگدار دریائی را به اشغال گرانادا فرستاد. در این روزها بالغ 
بر ۷۸۴ کوبائی در گرانادا بسر می بردند که ۶۳۶ نفرشان کارگران ساختمانی و ۴۴ نفرشان زنان کادر پزشکی و 
آموزشی و ۴۳ پرسنل نظامی بودند. ارتش هزار و پانصد نفری گرانادا و پرسنل نظامی و برخی کارگران کوبائی در 
برابر متجاوزان ایستادگی کردند و بسیاری شان به قتل رسیدند. تفنگداران دریائی آمریکا پس از تصرف پایتخت 
گرانادا، صد ها نفر از کوبائیان اسیر شده را برخالف حکم صریح کنوانسیون ژنو همچون گروگان در جلوی خودروهای 
جنگی خود به راه انداختند تا در صورت تیراندازی ارتشیان گرانادا و یا کوبائی ها، جان پناه متجاوزان باشند. در 

این عملیات ده ها کوبایی به قتل رسیدند و صد ها نفر نیز مجروح شدند. )بلوم، ص ۵۴۳ – ۵۵۸، زین، ص ۷۶۸ – ۷۶۹(
به  پاسخی  همکاری ها  این  امروز.  تا  چاوز  دوران  از  ونزوئال  مردم  و  دولت  با  صمیمانه  همراهی های   .۱۴
حمایت های آدمیرال ولفگانگ الرازابال رئیس جمهوری موقت ونزوئال در سال ۱۹۵۸از جنبش ۲۶ ژوئیه و خدمات 

بی شائبه هوگو چاوز به دولت و مردم کوباست.
اندکی داشت  تا جنوبی دوستان بسیار  از شمالی  انقالب کوبا در میان دولت مردان کشور های قاره آمریکا 
آدمیرال  دونفر،  آن  از  یکی  بودند.  آن  حامیان  التین  آمریکای  سرشناس  رهبر  دو  تنها  گفت  می توان  که  آجنا  تا 
ولفگانگ الرازابال رئیس جمهوری موقت ونزوئال در سال ۱۹۵۸، و دیگری ژنرال الزارو کاردناس رئیس جمهوری 
اسبق مکزیک بود.الرازابال، فرمانده نیروی دریائی ونزوئال، به دنبال شورش مردم کاراکاس علیه مارکوس خیمنز 
دیکتاتور حتت احلمایه آمریکا )۲۱ ژانویه ۱۹۵۸( و به ویژه علیه استرداد رئیس پلیس مخفی ونزوئال که در جنایت 
و قساوت سرآمد همه شکنجه گران در دولت های فاسد آمریکای التین بود، از خیمنز خواست که استعفا دهد و پس 
از چند ساعت نیروی هوائی نیز به نیروی دریائی پیوست. خیمنز که خودرا در خطر مرگ می دید، با متام اعضای 
به  را  حکومت  نیز  مردم  گریخت.  دومینیکن  به  بود  آورده  جمع  خود  کشور  و  مردم  غارت  از  که  ثروتی  و  خانواده 
الرازابال سپردند و او در همان روزهای اول ریاست موقت جمهوری، سهم ونزوئال از صنعت نفت اندونزی را به 
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اواخر  در  و  کرد  احیاء  را  دموکراتیک  حقوق  و  رسانید  ۶۰درصد 
آن  نامزد  نیز  خود  که  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  سال  همان 
بود برگزار منود و با اختالف بسیار اندکی به رقیب خود رومولو 
بتانکورت باخت. هزاران نفر از مردم برابر خانه اش جمع شده و 
او  اما  را در اختیار داشته باشد.  او همچنان دولت  خواستند که 
واگذارکرد.  انتخابات  برنده  به  را  جمهوری  ریاست  و  نپذیرفت 
جتهیزات  و  اسلحه  ارسال  با  و  بود  کوبا  انقالب  حامی  الرازابال 
همچنین  کوشید.  انقالبیون  تقویت  به  مایسترا  سیرا  کوه های  به 
باتیستا  مخالفان  از  سیاسی  حمایت های  برخی  نیز  بتانکورت 
سبب  همین  به  بود.  آورده  عمل  به  مایسترا  سیرا  چریک های  و 
میان  در  و  رفت  کاراکاس  به   ۱۹۵۹ ژانویه  دوم  نیمه  در  کاسترو 
کمک های  از  کاراکاس  مردم  نفر  صدهاهزار  شکوهمند  استقبال 
بخش  امروزه  کرد.  تشکر  ونزوئال  ملت  و  بتانکورت  و  الرازابال 
توسط  ونزوئال  جمهوری  آموزشی  و  طبی  خدمات  از  بزرگی 
و  پزشکان  از  نفر  هزاران  و  می شود  اداره  کوبائی  متخصصان 
آموزگاران و مهندسان کوبائی در این کشور به نگهداری از مردم 
و تأمین آینده ای بهتر برای آنان مشغول اند. خدمات بزرگ این 

داوطلبان فداکاری، ابزار اساسی دولت ونزوئال در پیشبرد برنامه های انسانی و اجتماعی خود است. 
ژنرال الزارو کاردناس شریف ترین رئیس جمهوری مکزیک )۱۹۳۴ – ۱۹۴۰( در تاریخ این کشور تا امروز است. 
دولت او تنها دموکراسی غربی بود که با مقدورات ناچیز خود متام قد از جمهوری اسپانیا حمایت کرد. خدمات او 
به ویژه به دهقانان و کارگران، و مبارزه اش با آمریکا و انگلیس برای ملی کردن صنعت نفت کشور چنان جایگاه 
رفیعی بدو بخشید که هنوز او را وجدان انقالب مکزیک می شناسند. کاردناس مدافع پایدار انقالب کوبا بود و در 
ماجرای خلیج خوک ها آماده شد تا برای دفاع از انقالب کوبا به این کشور عزیمت کند، اما دولت مکزیک مانع 
این کار شد و ژنرال نیز در اعتراض به این رفتار، خود را به میدان زوکالو در مرکز شهر مکزیکوسیتی رسانید و 
از تاکسی پیاده شد و مردم را به حمایت از کوبا و مخالفت با امپریالیسم آمریکا دعوت کرد. در فاصله ای کوتاه 
جمعیتی انبوه در میدان گرد آمدند تا سخنان محبوب ترین رئیس جمهوری کشور خود را درباره دولت انقالبی کوبا 
بشنوند. دولتی که با آمال کاردناس شروع کرد و سپس از آن فراتر رفت. )بیلز، ص ۱۲۳ و ۱۳۸، نیدرگانگ، ص ۵۶۱ – ۵۶۳ 

و ۶۲۱ و ۶۳۵، گراسی، ص ۱۲۴ و ۱۹۸ و ۱۹۹، نرودا، ص ۵۲۳ – ۵۲۴( 

۱۵. حمایت آشکار از مردم مظلوم فلسطین و سازمان های انقالبی آن در برابر جتاوزات اسرائیل و کمک به 
جتهیز و تسلیح سازمان آزادی بخش فلسطین و سایر گروه ها و سازمان های مبارز فلسطینی.

۱۶. حمایت وسیع و همه جانبه از انقالب نیکاراگوا و دولت ساندینیست و همکاری در مقابله با ضدانقالبیون 
موسوم به کنتراها که به دستور دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان جنگی خونین را بر نیکاراگوا 

حتمیل کرده بودند. 
۱۷. پذیرش هزاران جوان آمریکای التین در مراکز آموزشی کوبا و تعلیم و تربیت آنان برای خدمت به اقتصاد 

و صنعت و کشاورزی کشور های خود.

فیدل کاسترو و آگوستینو نتو

فیدل کاسترو برای دفاع از مردم آنگوال 
در برابر حمله ایاالت متحده و رژیم 
نژادپرست آفریقای جنوبی، ۳6 هزار 

سرباز به آنگوال اعزام کرد. چهل سال 
بعد، خوزه ادواردو دوسانتو، رئیس جمهور 

آنگوال از حمایت سرنوشت ساز کوبا 
در دستیابی به استقالل ملی کشورش 

سپاسگزاری کرد.
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۱۸. اعزام هزاران متخصص کوبائی به کشور های نیازمند آمریکای التین برای مبارزه با بیماری و جهل و 
عقب ماندگی. از روز ۱۰ آوریل ۲۰۱۰ که اولین گروه ۵۰ نفری بیماران نیازمند به عمل جراحی پیشرفتۀ چشم، وارد 
کوبا شدند، تا سال ۲۰۱۴، تعداد ۶ میلیون بیمار تراخمی و دیگر بیماری های چشمی، توسط پزشکان کوبایی، چه 
 Misión( »در خاک کوبا و چه در کشورهای حوزۀ کارائیب -به ویژه ونزوئال- در چارچوب پروژۀ »مأموریت معجزه

Milagro( درمان شدند. دامنۀ این پروژه، در طول مدت اجرا، به متام کشورهای آمریکای التین گسترش یافت.

لوال  جمهوری  ریاست  دوران  در  برزیل  کشور  به  بهداشتی  و  طبی  کادرهای  و  طبیب  ۱۵هزار  اعزام   .۱۹
انتخاباتی  کودتای  یک  با  که  سابق  شکنجه گر  افسر  بولسونارو،  ژائیر  جاری،  سال  در  روسوف.  دیلما  و  داسیلوا 
به ریاست جمهوری رسید، آنان را اخراج، و ادامه حضورشان را مشروط به درخواست پناهندگی سیاسی از دولت 
برزیل کرد، اما حتی یک نفر از آنان به آرزوی او پاسخ مساعد نداد و همگی از برزیل به میهن خود بازگشتند. یکی 
از این پزشکان در مصاحبه ای با یک شبکه تلویزیونی که در اغلب کشور های جهان دیده شد، به مردم دنیا اعالم 

منود که: بولسونارو ما را مزدور نامیده است. بله ما مزدور هستیم. اما مزدور طب و بیماران. 
بنا به گزارش رویترز، ۲۰۰۰ تن از این پزشکان، بالفاصله مأموریت اعزام به ونزوئال را پذیرفتند.

برخی  برای  رایگان  مواقعی  در  و  ارزان  قیمت های  به  طبی  عالی  خدمات  و  ضروری  داروهای  تأمین   .۲۰
کشورهای عقب مانده آفریقا و آسیا و آمریکای التین. 

۲۱. حمایت از الهیات رهائی بخش و کشیشانی که در مبارزه علیه آمریکا و مزدورانش در کنار مردم آمریکای 
آنان بازگردانید  التین قرار دارند.دولت کوبا بدین ترتیب بسیاری از جلن پراکنی های ارجتاع مسیحی را به خود 

و به صورت یکی از همکاران ثابت قدم الهیات رهائی بخش مسیحی آمریکای التین درآمد )بتو، ص ۲۴۳ – ۲۹۹(.
پیامد های این کارکرد افتخارآفرین بی حساب است و همبستگی برخی نامداران فرهنگ و سیاست و جامعه 
آمریکای التین با کوبای انقالبی و رهبری صادق و صمیمی آن بخشی از همین پیامد های بی حساب به شمار می آید 
اما عهدشکنی دجاالنی که شوروی را نابود کردند، و آرزوی سقوط دولت کوبا و یا دستکم سر فرود آوردنش در 
دولت  همه  این  با  شد.  پیشین  اندازه های  در  کوبا  انترناسیونالیستی  اقدامات  از  مانع  داشتند،  را  آمریکا  برابر 
کوبا در حد و اندازه های مقدور پای بندی به این مشخصه انسان دوستی بین املللی را حفظ کرد و همین اندازه از 
پای بندی، اوباش کنگره نشین آمریکا را بر آن داشت تا در تعقیب قانون »مقررات کنترل دارائی های کوبا« مصوب 
سال ۱۹۶۳، قوانین کثیف تر و ضدبشری بدتری به نام های »دموکراسی کوبا« )۱۹۹۲( و »هلمزـ برتون« )۱۹۹۶( را 
تصویب کنند و از طریق حتریم های سخت تر و انسداد هر چه بیشتر مجاری تنفسی اقتصاد کوبا، او را در قامت خود 
متالشی سازند. خوشبختانه چنین نشد و آن وحوشی که در ارکان دولت آمریکا النه داشتند، چاره ای جز جویدن 
استخوان های خود نیافتند. با این همه اگر مقاصد آنان به جائی نرسید، اما لطمات سنگین دیگری به همراه داشت 
که ناتوانی دولت کوبا در اجنام خواسته انسان های شریفی همچون ژولیوس نیه رره یکی از آنها بود. چنین وضعی 
البته دوام خنواهد داشت و آن زمان خواهد آمد که دولت های مستقل و ضدامپریالیست جهان به دور از هرگونه 

نگرانی و ناتوانی، به چنین خواسته هائی حتقق بخشند. آن روز چندان دور نیست.
به قول شاعر آزاده سیف فرغانی: 

گرد سم خران شما نیز بگذرد آن کس که اسب داشت، غبارش فرو نشست  
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ویلما اسپین گیلیوس )۷آوریل ۱۹۳۰- ۱۸ژوئن ۲۰۰۷(
از هم رزمان فیدل از آغاز تا پایان عمر

فیدل کاسترو اولین کسی بود که در حلظه مرگ ناگهانی 

ویلما گفت: »امروز بیش از هر زمانی به منونه و سرمشق ویلما 

نیاز است. او زندگی خود را زمانی وقف مبارزه برای زنان کرد، که اکثریت آنها، مانند هر جای دیگری در جهان، با 

استثنائات انقالبی حتسین برانگیر، به عنوان انسان با تبعیض مواجه بودند.« مواضع سیاسی این زن جوان در سال های 

به  اساسی ۱۹۴۰،  قانون  از  برای شرکت در تظاهرات دانشجویی در حمایت  از سانتیاگو  را  او  حتصیل در دانشگاه، 

اولین زنان در کوبا بود که در  از  او یکی  از استقالل پورتوریکو، و محکوم کردن دیکتاتوری هدایت کرد.  هواداری 

مهندسی شیمی فارغ التحصیل شد. فیدل در یادنامه خود گفت: »من تقریبًا نیم قرن شاهد مبارزات ویلما بوده ام. 

به یک  از طرف رهبری  نهایتًا  او  کنم.  فراموش  مایسترا  در سییرا  ژوئیه  در نشست جنبش ۲۶  را  او  من منی توامن 

مأموریت مهم در دومین جبهه شرقی فرستاده شد. ویلما از مقابله با هیچ خطری منی ترسید.«  ویلما هماهنگ کننده 

جنبش ۲۶ ژوئیه در استان سابقًا به نام ُاریینته بود. زمانی که او در سییرا به مبارزه مسلحانه پیوست، به عنوان مناینده 

و عضو باالترین بدنه رهبری جنبش ۲۶ ژوئیه، نقش بزرگی در تصمیم گیری های حساس ایفا کرد. وقتی انقالب پیروز 

شد، مبارزه توقف ناپذیر او برای زنان و کودکان کوبا آغاز شد و تشکیل فدراسیون زنان کوبا را برای دفاع از میهن 

حتت محاصره و انقالب بر حق و آرمان های آن رهبری کرد. دشوار است بدون نام بردن از ویلما، زن منونه جوانی که 

زندگی خود را در کوهستان ها به دست گرفت تا احتاد زنان کوبایی را حتکیم بخشد و سازمانی که او بنیاد گذاشت، از 

دستاوردهای زنان، حضور زنان در سطوح مختلف تشکیالت اجتماعی، مشارکت و دستاوردهای آنها در علوم، ورزش 

و فرهنگ؛ دسترسی به آموزش عالی و سهم گیری در اداره امور جامعه صحبت کرد. پیروزی انقالب کوبا بدون حضور 

زنانی چون ویلما در جبهه های نبرد مسلحانه و بعد ساختمان کوبای نوین غیرقابل تصور است.


