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 سال نيز و جھان زحمکشان و کارگران به فيدل فرمانده رھبری به کوبا انقالب سالگشت مناسبته ب تھنيت عرض با

 .گرددمی تقديم ميھنم محروم مسيحيان به ويژه،ه ب ٢٠١٩ ميالدی نو

 مبارزه و غلبه
 راه چه" :نويسدمی افتخار و غرور با ئیکوبا نگارروزنامه زدگیشگفت کمی با حتی رسد،می نظره ب و، روزھا اين

 از "ءفقرا نامه ب و ءفقرا قدرته ب ،ءفقرا انقالب" -کوبا انقالب ٢٠١٩ سال نوریج اول ."!ايمگذاشته سر پشت درازی

 و کردند طی برواکت انقالب حمايتی ھمبستگی بدون را راه اين از نيمی ًتقريبا ھائیکوبا .گذشت سالگی شصت مرز

 محروميت و امريکا اقتصادی ۀمحاصر تحت کرد، خواھد سقوط کوبا در سوسياليسم که جنجالی ھایبينیپيش خالف

 .داد ادامه توسعه به بلکه، ده،ايستا افراشته قامتی با تنھا نه کوبا .است مانده جا بر پا شوروی اتحاد کمکھای از ناگھانی

 سالھای تمامً تقريبا طول در که گرفت را ئیجا ھمان جھان سراسر فقرای قلوب در اخالقی و معنوی منظر از آن خود

 .داشت تعلق شوروی اتحاد به بيستم قرن

 اساس بر و کوبا ۀنمون از الھام با التين یامريکا کشورھای از يکسری مردمی رھبران ٢٠٠٠ -١٩٩٠ سالھای در

 .زدند دست جامعه محرمان نفع به آميزمسالمت انقالبھای انجام به خود، کشور شرايط

 ۀقھرمانان صفحات به رجوع و نزديک ۀآيند اولويتھای طرح صورته ب معمول طبق را انقالب سالگرد ھائیکوبا

 .نمايند استخراج جديد ھایيروزیپ برای انگيزشی ھاینمونه آنھا از که گيرندمی جشن منظور بدين انقالب تاريخی

 حال، اين با .شودمی برگزار سانتياگو شھر در شده، اعالم که طوریه ب انقالب، سالگی شصت مناسبته ب اصلی مراسم

 خود سخنرانی اولين کاسترو فيدل که محلی ۀادار ساختمان نزديکی در سسپدس پارک نه آنھا برای مراسم اصلی محل

 ديدار از پس ھائیکوبا .بود خواھد ايفيژنيا سانتا گورستان بلکه، نمود، ايراد آن ايوان زا انقالب پيروزی از پس را

 .رفت خواھند گراھالز ماريانا و سسپيدس ملی قھرمان مارتی، خوزه آرامگاه به کاسترو، فيدل مزار

 ۀقلع از انقالب پيروزی سال مين -۶٠ افتخار به توپ ۀگلول ٢١ مبردس ٣١ شب ۀنيم در کوبا انقالبی مسلح نيروھای

 نوریج اول روز انقالب سالروز افتخاره ب کوبا ملی ۀبال گروه .کنندمی شليک کابانيا -ال باستانی ۀقلع ھاوانا، ئیاسپانيا

 را خود کنسرت ۀبرنام کوبا ملی سمفونی ارکستر ھمچنين، .کندمیء اجرا ھاوانا اصلی تئاتر در را "قو ۀدرياچ" باله

 .بيندمی تدارک
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 انجمن يک نوریج ماه اواسط در کشور جوانان و دانشجويان سازمانھای آزادی، ۀجزير کمونيست جوانان ۀتحاديا

 ايدئولوژيک ميراث ۀبار در انجمن اين در .کرد خواھند برگزار "ساله ۶٠ تاريخ :کوبا انقالب" عنوان تحت جوانان

 امريکا ۀمتحد اياالت و کوبا بين مناقشه بررسی و بحث به نمود؛ خواھند صحبت گواراچه و کاسترو فيدل مارتی، وزهخ

 ،"سوسياليستی گذار چھارچوب در اقتصادی تفکر تکامل" .پرداخت خواھند کوبا انقالب اجتماعی سياست و

 شده طرح موضوعات از ديگری ھایبخش نيز غيره و "انقالبی نگاریروزنامه" ،"کوبا انقالب در مارکسيسم"

 .داشت خواھند شرکت انجمن در سال ٣۵ از کمتر سنين در علمی کارکنان و معلمان ،دانشجويان .باشدمی

 و دارد ادامه آن است، ناپذير تشکس کوبا انقالب" :نوشت خود تويتر ۀصفح در کوبا جمھور رئيس کانل، دياز ميگوئل

 .کرد اعالم کوبا خلق برای "کوشی سخت سال" را ٢٠١٨ سال او ."ابدي یم توسعه

***** 

 حفظ را کشور تاريخ در نوزادان مير و مرگ شاخص ترپائين ٢٠١٨ سال در کوبا پزشکی، نظام گزارش اساس بر

 سال در اما دھد،می نشان را زنده تولد ھزار ھر نسبت به دھم ٩ و ٣ جاری سال مبردس ماه تا ميزان اين( است کرده

 سال در دھم ٧ و ۵( امريکا ۀمتحد اياالت به نسبت ميزان اين .)است بوده تولد ھزار ھر به ۴ با برابر نسبت اين گذشته

 با کوبا در نوزادان مير و مرگ ميزان .است کمتر )بھداشت جھانی سازمان گزارش به بنا نيم و ۶( روسيه و )٢٠١٧

 .نيست قياس قابل کلی طوره ب )دھم ٩ و ۵٣( رنجديده ھائيتی و )١٠٠٠ به ٢۵( کوبا ھمسايگی در دومنيکن جمھوری

 ٢و ٨ نسبت با( کندمی فعاليت کوبا خلق سالمتی و بھداشت ۀعرص در پزشکی کادر نفر ھزار يکصد حدود در کوبا در

 .)نفر ١٠٠٠ به دھم

 سال در .ابدي یم انتشار تندرستی و بھداشت ۀعرص در جزيره موفقيتھای ديگر خصوص در نيز ئیگزارشھا اغلب

 انتقال موارد ۀھم از جلوگيری به که شناخت جھان کشور يناول عنوانه ب را کوبا بھداشت جھانی سازمان ٢٠١۵

 و طب به ھمگانی دسترسی بھداشت جھانی سازمان کارشنان .است شده موفق کودک به مادر از سفليس و ايدز بيماری

 .دانستند موفقيت کليدی عامل را آن جانبگی ھمه و درمان

 آموزدست ديوانی "کارشناسان" اين، وجود با  .است واضح د،نبو تصور قابل انقالب بدون که کوبا اجتماعی موفقيتھای

 و آب از انتظار قابل زندگی به اميد جمله، از اجتماعی، عالی ھایشاخص اين ۀھم که بگويند، مندنده عالق بسيار ما

 یالمللبين سازمانھای رمقبی آمارھای افسوس، .است راحت بھار ھميشه در زندگی گويا .شودمی ناشی خوب ھوای

 نفع به -است متفاوت بسيار آن ھمسايگان و کوبا اجتماعی ھایشاخص آفتاب يکسان گرمای وجود با که کنند،می تأئيد

 .دارد مستقيم ۀرابط اجتماعی نظام با بلکه، ھوا، و آب با نه مسائل اين حال، ھمه در .کوبا

***** 

 در و يافته توسعه کشورھای اکثريت از برتر اجتماعی تأمينات و تحصيل بھداشت، ھایعرصه در کوبا دستاوردھای"

 در کوبا انقالب زمان از .شودمی شناخته رسميته ب جھانی سطح در "اول جھان" کشورھای با قياس قابل موارد برخی

 دسترسی که گرديد، ايجاد اجتماعی خدمات نظام يک کشور در کمونيست حزب حاکميت برقراری و ١٩۵٩ سال

 عمومی را آموزی سواد شد موفق قالب اين کاربست اثر در کوبا .نمود پذيرامکان را تبھداش و تحصيل به ھمگانی

 را بھداشت ۀاولي شرايط و آشاميدنی آب به ھمگانی دسترسی بخشکاند، کلی طوره ب را بيماريھا يکسری ۀريش نموده،

 زندگی به اميد ھایشاخص الترينبا از يکی و منطقه در نوزادان مير و مرگ ميزان ترينپائين از يکی به و سازد ممکن

 .است جھانی بانک گزارش اين، نيست، کمونيستی تبليغات يک اين، ."يابد دست
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 "چپ به گردش" به اميدواری زمان .بردمی سره ب خود تاريخ ھایدوره دشوارترين از يکی در اکنون التين یامريکا

 ارجنتاين  .است شده مواجه نئوليبرالی طرحھای ھجوم با ر،فق با مبارزه امر در مردمی حاکميتھای موفقيتھای و قاره اين

 کشيده اقتصادی مرج و ھرج به ونزوئال .گرفت قرار پول المللیبين صندوق فشار زير ماکری مائوريسيو دولت ۀاراد با

 شتبازگ از جلوگيری ھدف با معمول، اطالعاتی جنگ موازاته ب .دارد ادامه نظامی ۀحمل تا آن دائمی تھديد و شده

 ھایدستگاه کمکه ب را آنھا و نموده اعتباربی را خواهترقی رھبران ازند،ي یم دست ایوسيله ھره ب قدرت به چپھا

 را اسبق جمھور رئيس و سياستمدار ترينسرشناس سيلوا دا لوال برزيل در .دھندمی قرار تعقيب و پيگرد تحت ئیقضا

 برزيل راست ماورای جمھور رئيس بولسونارو .اندافکنده زندان به سياسی فعاليت گونه ھر از نگھداشتن دور منظوره ب

 کشور از تعجيل به کردند،می فعاليت بزريل در "بيشتر پزشکان" ۀبرنام طبق ٢٠١٣ سال از که را ئیکوبا پزشکان

 .نمود اعالم را برزيل در خود پزشکی متخصصان کار پايان کوبا دولت شرايطی، چنين با هھمواج در .کرد اخراج

 ميليون دھھا به کشور شھری ۀمنطق ٣۶٠٠ در متخصص نفر ھزار ٢٠رسانی خدمت يعنی برزيل در ئیکوبا پزشکان

 و پاولو سان ژانيرو، دو ريو فاوالس در :کردندمی کار بزريل مناطق فقيرترين در ئیکوبا پزشکان !بيمار نفر

 و سپاسگزاری با بيماران :کردند بدرقه را ھاآن نيز جمعيت کل و ...آمازون ھندوھای مسکونی مناطق در سالوادور،

 .کردند وداع خود معالج پزشکان با گشت، بازخواھند آنھا زمانی که اين به اميدواری

***** 

 يعنی زندگی، يعنی تندرستی .خصوصی مالکيت نه و است سود نه تندرستی" :نوشت ھائیکوبا به آميزمودت ۀنام لوال

 تلقی تجاری نھاد يک عنوانه ب تواننمی را بھداشتی مراقبتھای .دنيا اين در ریکا يک انجام برای الزم شرط اولين

 مورد کرد، دعوت کشور به را ئیکوبا پزشکان که دليل اين به را روسف ديلما جمھور رئيس دولت بسياريھا ...کرد

 که داشتيم کافی پزشکی کادر بزريل در ما اگر !کنيم سر آنھا بدون توانستيممی اگر بود خوب خيلی .دادند قرار انتقاد

 و داشتيم کافی پزشک کوبا مثل ما اگر شدمی خوب چقدر !نمايد وظيفه انجام برزيل مناطق محرومترين در توانستمی

 به را خود پزشکان التين یامريکا ۀجزير يک که است جالب بسيار !فرستاديممی ديگر کشورھای به را آنھا حتی

 بمباران را محرومان و فرستندمی سرباز غنی کشورھای که است آن از بھتر راتبمه ب اين .فرستدمی جھان سراسر

 ".کنندمی

 به جھان کشور ۶٧ در ئیکوبا پزشکان حاضر حال در ."کندمی صادر سالمتی و غمخواری زندگی،" خود سھم به کوبا

 انجام کشور ١۶۴ در ناليستیانترناسيو مأموريت ھزار ۶٠٠ قرن نيم از بيش کمی مدت در .ھستند مشغول طبابت کار

 ھزار ٣۵ برای کوبا اين، بر مضاف .است داشته شرکت کوبا پزشکی کادر ھزار ۴٠٠ از بيش آنھا در که گرفته

 کوبا انقالب ثمرات از اينھا ۀھم .است نموده فراھم رايگان پزشکی تحصيالت شرايط جھان کشور ١٣٨ از دانشجو

 ."بشر نوع يعنی ميھن" که اين برای .است بوده آن مميزه صفت ھمواره سيوناليسمانترنا و خلقھا ساير از حمايت .ھستند

 خبرنگار گارسيا پالومينو الئورا آنا التين، یامريکا ۀمنطق در خطرناک بسيار راستگرايانه تمايالت از صحبت ھنگام

 من -است نرفته دست زا چيز ھمه" :آوردمی خاطره ب را ارجنتاينی دانموسيقی پائز، فيتو از سطوری "گرانما"

 چھارچوب در یئمنطقه ئیھمگرا تقويت برای کوششھا در قلب اين ضربان نويسد،می او ."نمايم تقديم را قلبم خواھممی

 مکزيک، جمھوری رئيس رياست انتخابات در اوبرادور لوپز پيروزی در التين، یامريکا کشورھای بوليواری ۀاتحادي

 .است اميدوار بسيار التين یامريکا ری،آ .شودمی شنيده مکزيک خود در

 پيروزی برای مبارزه در کوبا انقالب جوان قلب نگرديده، کنريشه فقر نشده، حل اجتماعی فاحش تناقضات که زمانی تا

 .تپيد خواھد قاره
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