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ال نو ميالدی من به  سۀ، ھدي» سالگی انقالب را برگزار می کند۵۵ھاوانا  «ۀ، دوستان، ھمراھان گرامی مقالءرفقا

 ميالدی و سالگشت انقالب ظفرمند کوبا را به شما، به مردم مقاوم کوبا در زير ٢٠١۴بدينوسيله، سال جديد . شماست

ويژه، به فرمانده فيدل و ه  و رھبران انقالبی عاری از آزمون و خطای آن، بامريکا امپرياليسم خونخوار ۀچان

 ميھن و جھان تبريک گفته، اميدوارم سال نو، سال برآمد انقالبی و ۀر ھر گوش و دوستان مسيحی دءھمچنين، به رفقا

 .تحوالت بنيادی در مقياس جھان و ملی باشد

  ! مقاومت و آزادیۀپاينده باد کوبا، جزير! زنده باد فيدل! سال نو مبارک

  شيری. م. ا

***  

   سالگی انقالب را برگزار می کند ۵۵ھاوانا 
در مقابل خلق با اين ١٩۵٩ سال جنوریفيدل کاسترو اولين سخنرانی خود را در اول ماه  انقالب، یپس از پيروز

ھمان روز، . »راه دشوار و طوالنی بود، ولی ما آن را طی کرديم. باالخره ما به سانتياگو رسيديم «:جمالت آغاز کرد

ود آن را دژ انقالب و پايتخت موقت ارتش انقالبی با استقبال پرشور مردم وارد شھر شد که فيدل در ھمان سخنرانی خ

  .اعالم کرد

انسانھای عادی و پارتيزانھا که برای اولين بار با . آن روز، پارک غيرقابل تصور بود، گام برداشتن در آن ممکن نبود

رو می شدند، ھمديگر را در آغوش می گرفتند، اشک شوق می ريختند و به کوبا، انقالب و فيدل درود می ه ھم روب

من ھرگز آن زن به زانو  «:يکی از شرکت کنندگان حوادث، چنين تصويری ھم از آن ترسيم می کند... اندندفرست

  .»نشسته، اشک شوق در گونه و چشم دوخته بر ايوانی را که فيدل در آن ايستاده بود، فراموش نمی کنم

 جشن کارھای بازسازی ۀ در آستان.مراسم با شکوه انقالب برگزار گرديد در سانتياگو ِد کوبا  سال قبل۵۵درست 

مربوط می کارلوس مانوئل ِد سسپدس  نخست به ميدان تاريخی ۀاين کارھا در وھل. گسترده در شھر انجام می شود

نھا، قسمتھای چوبی پله ھا، نرده ابامھای ساختم.  را پارک می نامندشود که مردم محل با وجود ساختمانھايش اغلب آن

که فيدل کاسترو پيروزی  ه، چراغھای تزئينی تازه در ھمان ساختمان دولتی نصب گرديده است،ھا، پنجره ھا ترميم شد

بار ديگر سال . اين بار، خوشبختانه کوبا به اھداف انقالب دست يافته است«: انقالب را از ايوان آن اعالم کرد و گفت

 ھم که مردم ١٩٣٣کوبا به سال .  نخواھد شدتکرار...ئيھا آمدند و خود را صاحب کوبا اعالم کردند، امريکا که ١٨٩٨

به وقوع انقالب باور کرده بودند، اما باتيستا پس از تصرف قدرت سياسی، به کشور خيانت کرد و ديکتاتوری خشن 
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 نيز نخواھد بود که مردم صادقانه باور کرده بودند که ١٩۴۴کوبا مانند سال . خود را برقرار ساخت، باز نخواھد گشت

وقوع پيوسته بدون ه اين بار انقالب ب. دست گرفته، ولی ماجراجويان به قدرت دست يافته بودنده را بخلق قدرت 

  »!ماجراجويان، خائنان و اشغالگران

کارھای بازسازی در ساختمان باستانی سانتياگو، مشھور .  انقالب ختم نمی شودۀ يادآور دورۀالبته، توجھات تنھا به ابني

 سوم قرن شانزدھم نوسازی شده، ۀاشيکاری شده، ديوار ساخت دھکاز نو . نيز انجام شده است ديه گو والسکسبه کاخ 

با داربست چوبی پوشانيده سانتياگو  جوانب کليسای جامع شھر ۀھم.  کف تعويض گرديده استۀسراميکھای آسيب ديد

ی شود، با شکوه تمام شرکت  برگزار م٢٠١۵ سالگی خود که در سال ۵٠٠اين کليسا قرار است در مراسم . شده است

 ساختمان برای برگزاری مراسم انقالب آماده ۀدر کليسا ھنوز ھمه کارھا به پايان نرسيده، اما نمای تعمير شد. نمايد

 کف با سنگھای گرانيت پوشانده شده، چراغھا و نيمکتھا ۀھم: توجه خوبی ھم به بازسازی خود ميدان مبذول شده. است

  .نصب گرديده است

 عواقب آن ۀ موفق نشده اند ھم ساخت، و ھنوز سانتياگو ِد کوبا وارد ز سال گذشته طوفان سندی آسيب جدی به شھرپائي

 خسارت ديدگان طوفان است، که  با صدھا سال قدمت نيز، يکی ديگر از» کاسا گراندا«سقف ھتل . را از ميان بردارند

  .تعمير شده است

 سالگی انقالب ۵۵  ۀدر آستان. از تنھا به ابنيه تاريخی محدود نمی شودواضح است، کارھای بازسازی و ساخت و س

به  سانتياگو ِد کوبا در ھمان شھر   سان پدريتوۀ ساختمان مسکونی در منطق٣٠٠گفته می شود، که ساخت بيش از 

 توسعه مسکن ساخته شده، بلکه، با ۀدر اينجا نه تنھا مجتمع ھای جديد در چھارچوب اجرای برنام .پايان رسيده است

 برای جلوگيری از خطر به زير سيل رفتن مناطق اطراف آن در ئی مذکور، سيلبندھاۀتوجه به سيلخيز بودن منطق

  . شھر احداث گرديده استۀاطراف رودخان

که تا س ليانوس  لوۀھمين روزھا در ناحي.  شدءاھدا گوانتانامو  ارزشمندی به استانۀمناسبت سالگرد انقالب ھديه ب

 ۀاين مؤسسه دارای شعب.  پزشکی مدرن تأسيس گرديدۀکنون يک بيمارستان روستائی فعاليت می کرد، يک مؤسس

 ۀاين مؤسس. کمکھای فوری پزشکی، بخش مراقبتھای ويژه، تراوماتولوژی، زنان و زايمان و ازمايشگاه بالينی می باشد

 ۀبيمارستان با دستگاھھای پيشرفت. خش کودکان اختصاص يافته است تخت آن به ب  تختخوابی است و چھار٢٠پزشکی 

با تأسيس مرکز پزشکی جديد، ساکنان منطقه از امکانات آن نوع . سونوگرافی و الکتروکارديوگرافی تجھيز شده است

 تا باراکوآ  کيلومتر۶٠ کيلومتر تا گوانتانامو يا ١۵٠خاطر آن می بايست ه  بتشخيص پزشکی بھره مند شدند، که قبالً 

  . پرستار در اين مرکز فعاليت می کنند٣٢ دکتر و ٢٠. طی کنند

 اينھا گواھی از آن می دھند، که اگر تا انقالب فقط سه نفر دکتر داروساز در مجموع پرسنل نظام پزشکی اين ناحيه ۀھم

استفاده می کنند، که از  نفر کادر پزشکی ٩١١ ھزار نفری اين ناحيه از خدمات ٢٩فعاليت می کرد، امروزه جمعيت 

  . نفر از پزشکان ناحيه برنده مدال افتخار کوبا می باشند۴٢.  نفر پرستار ھستند١۵۴ نفر پزشک و ١٢٨ميان آنھا 

ھمين روزھا يکصد کادر . پزشکان انترناسيوناليست کوبا در خارج از ميھن نيز سالگرد انقالب را برگزار می کنند

ھمراه با آنھا مقامات وزارت بھداشت و . سالگشت انقالب را جشن گرفتندليز  بدر  مشغول خدمتئیپزشکی کوبا

 ھمبستگی و دوستان کوبا در مراسم جشن شرکت ۀتندرستی، فارغ التحصيالن از دانشگاھھای کوبا، اعضای کميت

  .داشتند

 ۀبری فيدل کاسترو دوررھه سابق، ھمان جزيره که مھاجمان به پادگان مونکادا ب پينوس جزيره( ھوونتود ۀمردم جزير

شاخص آماری .  بھداشت و تندرستی افتخار می کندۀنيز به دستاوردھای کوبا در عرص) محکوميت خود در آن گذراندند

 بوده - نوزاد در ھزار تولد٢ -سال جاری نشان می دھد اين منطقه دارای کمترين ميزان مرگ و مير در ميان نوزادان
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 دھم ٢ و ۴ به ٢٠١٣ دھم در ھزار و در سال رو به پايان ۶ و ۴ر کوبا در مجموع  د٢٠١٢اين نمودار در سال . است

وزير بھداشت و تندرستی کوبا روبرتو مورالس، . در ھزار، يعنی به پائين ترين حد خود در تاريخ کوبا رسيده است

 بوده و ١٠٠٠ به ۵با  پنج سال اخير تقري تصريح می کند که ميزان مرگ و مير در ميان نوزادان در کوبا در عرض

 سال و ٧٧عمر متوسط در کوبا .  سال اخير به صفر رسيده است١١در  ھوونتود مرگ مادران ھنگام زايمان در جزيره

  . سالگی گذشته اند٨٠ دھم درصد جمعيت از مرز ٣ و ١٨ ماه است و ٩

 سالگی انقالب ۵۵ افتخار  گلوله توپ به٢١ الکابانيا در ھاوانا ۀمبر از قلع دس٣١ شب ١٢طبق سنت در ساعت 

ه کنسرتھا، صحنه ھای نمايشی، ب: و البته که، در سراسر کشور مراسم فرھنگی بسياری شامل. شليک خواھد شد

ويژه برای کودکان، نمايشگاھھا، مجالس شعرخوانی، بازارھای کتاب، ديدار با پارتيزانھای مبارز قھرمان و بسياری 

  .ديگر برنامه ريزی شده است

انقالب اکنون شروع شده و اين يک کار ساده  «: خود در سانتياگو ھشدار دادجنوریدر ھمان سخنرانی استرو فيدل ک

ما . ما تصور نمی کنيم که حل ھمه مشکالت آسان خواھد بود. نيست؛ کار انقالب با دشواريھا و خطرات ھمراه است

انھا به اصول خويش معتقديم، ما به عبور از می دانيم، که موانع زيادی در سر راھمان خواھد بود، اما ما انس

خلق ما می تواند مطمئن باشد، که ما به وعده ھای خود عمل خواھيم کرد و ھرگز از اجرای . دشواريھا عادت کرده ايم

بی ترديد، انقالبيون کوبا در مدت بيش از نيم قرن ھرگز دليلی برای . »ما خيانت نمی کنيم. آنھا سرپيچی نخواھيم کرد

  .دست ندادنده ھه در سخنان فيدل بشب

  :سرچشمه

http://sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=595695 
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