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  قھرمانان دوران ما

 

د با اين وجود، امروز برای ما مزيت خاصی وجود دارد و شاي. برای بشريت در دوران ھای سخت حرف بسيار است

 به پشتيبانی ١٩٥٢ چ مار١٠در طول تاريخ کوتاه انقالب ما، از دوران کودتای رياکارانۀ . برای خيلی از مردم

 .امپراتوری عليه کشور کوچک ما، بيش از يک بار مجبور بوديم تصميم ھای مھمی اتخاذ کنيم

پيچيدۀ ما، به ھمين کاری فکر  عيتھيچ آلترناتيوی باقی نمانده بود، جوانان ديگری از ھر ملت ديگری، در وض وقتی

گرچه در مورد خاص کوبا، اتفاق، ھمان گونه که بارھا در تاريخ نقش  می کردند و يا دست می زدند که ما انجام داديم،

  .ن کننده داشته استيينقش تع پيش آمده،

ی که می توانست به از دورانی که اياالت متحده در کشورما تنھا برای جلوگيری از احتمال پيشرفت ھای محدود

نجامد که تمام کوبا را در بر می گرفت، انقالب سوسياليستی ما پايه ای ژرفتری در ملک خصوصی يانکی بيدگرگونی ھ

 .گذاری شد

، اياالت متحده به عنوان نخستين قدرت اقتصادی و نظامی مطرح گرديد، ١٩٤٥پس از پايان جنگ دّوم جھانی در سال 

  .ن از ميدان ھای نبرد به دور بود به نخستين ابر قدرت جھان تبديل شدو اين کشوری که سرزمين آ

نيز تبديل شد   به الگوئی برای ديگران — بی ھيچ تمايل شوينيستی می توانيم بگوئيم — ١٩٥٩پيروزی قاطعانۀ سال 

  .که چگونه ملتی کوچک می تواند مبارزه کند
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د، به جمع کردن دانه ھائی که اياالت متحده برايشان می انداخت ی التين به استثناء چند مورد ارزشمنامريکاکشورھای 

به عنوان مثال، سھم نيشکر کوبا که طی نزديک به يک قرن و نيم انبار اين کشور را طی سال ھای . بسنده کردند

  . تقسيم شد بحرانی تأمين می کرد، بين توليد کننده ھای آزمند در بازار جھانی

 Dwight  دوايت آيزنھاورنرال جمالی که رئيس جمھور آن دوران در اياالت متحده بود، ی شامريکانرال پر آوازۀ ج

D. Eisenhowerبا وجود قدرت و امکاناتی که در اختيار   که فرماندھی ارتش متفقين را به عھده داشت طی جنگ 

 جانشين رئيس ھاری ترومن.  ناتوان بود،داشت از آزاد سازی بخش کوچکی از اروپا که توسط نازيھا اشغال شده بود

وليت ھای سياسی را در سال ھای سخت به ؤاين نوع مسجمھور آيزنھاور محافظه کار سنتی در اياالت متحده معموالً 

  .عھده می گرفت

 که تا پايان قرن بيستم بزرگترين ملت در تاريخ مبارزه عليه استثمار بی رحمانۀ —اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی 

 منحل گرديد و فدراسيون روسيه جايگزين گرديد، يعنی از اين دولت چند مليتی عظيم — تشکيل می داد انسان ھا را

  . ميليون کيلومتر مربع کاسته شد٥،٥مساحتی بيش از 

روح قھرمانانۀ مردم روسيه در پيوند با برادرانی که از دوران : با اين وجود، در اين فروپاشی چيزی پا بر جا باقی ماند 

 باقی مانده بودند، قادر به بسيج آنچنان قدرتی بود که با جمھوری خلق چين و کشورھائی مانند برزيل، ھند و شوروی

  . به اندازۀ کافی قدرتمندی را به وجود آورند تا از مستعمره سازی مجدد جھان جلوگيری کننده ایفريقای جنوبی، اتحاديا

کشورھای کوبا مانند بسياری ديگر از .  آنگوال تجربه کرديمما دو نمونۀ بارز چنين واقعيتی را در جمھوری خلق

ال بر آفريقا مبارزه می کردند گ ديگری که عليه تسلط پرت بخش، به اين کشور و کشورھایسوسياليستی و جنبش رھائي

  .ال به شکل ديوان ساالر با پشتيبانی ھم پيمانانش صورت می گرفتگدستگاه استعماری پرت. کمک کرد

استقالل اين کشور . ا آنگوال يکی از نقاط بنيادی در جنبش کشورھای نا متعھد و اردوگاه سوسياليسم بودھمبستگی ب

  .اجتناب ناپذير شده بود و جامعۀ بين المللی نيز آن را پذيرفته بود

 کوشانه ، با پشتيبانی ھم پيمانان اروپائی سختجيمیفريقای جنوبی و دولت بزھکار پيشين کنگوی بلادولت نژاد پرست 

 که در لوآندا پايتخت آنگوال خود را Agostinho Neto اوگوستينو نتو. بر آن بودند که آنگوال را تسخير و تقسيم کنند

 از کوبا برای آموزش نيروھای ؛ آماده می کرد، پيشبينی شده بود١٩٧٥مبر  نو١١ای کسب قدرت که رسماً برای بر

. ه کوبا از سال ھا پيش ھمواره با مبارزات مردم ھمکاری داشتبا آگاھی به امر ک. نظامی درخواست کمک کرد

عالم ا نظامی منتظر روزشوروی ھا با وفاداری به تعھداتشان تجھيزات نظامی فرستاده بودند و برای اعزام مربيان 

  . تصميم گرفت تعدادی مربی نظامی به آنگوال اعزام کندنتواستقالل بودند، ولی کوبا در رابطه با درخواست 

فريقای جنوبی که مورد نفرت افکار عمومی در سطح جھانی بود تصميم گرفت طرح ھايش را به ارژيم نژاد پرست 

 بگذارد و نيروھای موتوری خود را با پشتيبانی خودروھای زرھی با توان آتش باال، پس از پشت سر گذاشتن چند ءاجرا

 چندين مربی نظامی کوبائی ۀ و پس از پايداری قھرمانانصد کيلومتر از مرز، به نخستين اردوگاه آموزشی حمله کرد

فريقای اپس از چند روز نبرد دليرانه مربيان کوبائی و آنگوالئی ھا پيش روی نيروھای . جانشان را از دست دادند

ه را بايد يادآوری کنم که در آن دوران وزير کشور يک گردان از نيروھای ويژ. جنوبی را به سوی لوآندا متوقف ساختند

  . از ھاوانا به لوآندا اعزام کرده بود  شرکت ھوائی کشورمان،Britanniaبا ھواپيماھای کھنۀ بريتانيا 

در نتيجه، مبارزۀ حماسی در اين کشور آفريقای سياه ستم ديده توسط نژاد پرستان سفيد آغاز شد و سرانجام گردان ھای 

فريقای ای و تجھيزات جنگی مناسب، نيروھای نژاد پرست پياده نظام موتوريزه و بريگادھای تانک، توپخانۀ زرھ

  .جنوبی را تا مرزی که از آنجا حرکت کرده بود به واپس نشينی واداشتند

  . سال بعد در جنوب آنگوال به وقوع پيوست١٢ نبود، بلکه تقريباً ١٩٧٥با اين وجود، خطرناکترين دوران مبارزه سال 
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نظر می رسيد، تنھا آغاز بود، ولی دست کم ه ی نژاد پرستانه در جنوب آنگوال ببا اين وصف، آنچه که پايان ماجراجوئ

دريافته بودند که نيروھای انقالبی کوبائی سفيد و دورگه و سياه در کنار سربازان آنگوالئی در ميدان نبرد چه کارآئی 

 شايد در آن . شکست بنشانندھائی دارند و چگونه می توانند نژاد پرستان به اصطالح شکست ناپذير را بر خاکستر

  .يشان، ثروتشان اطمينان داشتند و به پشتيبانی امپراتوری حاکم اطمينان خاطر داشتنددوران به فن آوری ھا

حتی اگر ھرگز چنين خواستی را نداشيم، ولی رويکرد کشور مستقل ما حتی با اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در 

ه طی روزھای سخت به ما ياری کرد، وقتی که صدور کربوران از اياالت تضاد قرار می گرفت، يعنی کشوری ک

که چنين خطری از بين . متحده را قطع کرده بودند و ما را به منازعه ای طوالنی و پر ھزينه با کشور شمالی کشاندند

ود دست به انتخاب می رفته باشد يا نه، بايد بين آزادی و يا پذيرش بردگی برای قدرت امپراتوری که در ھمسايگی ما ب

  .زديم

در وضعيتی به آن پيچيدگی که دستيابی آنگوال به استقالل بود، يعنی مبارزۀ رو در رو عليه استعمار نوين، امکان ناپذير 

ن شده داشته باشد اختالف نظری بروز نکند، ييبود که روی برخی از مسائلی که می توانست نتايج مھمی برای اھداف تع

. ا به عنوان ھمسنگر چنين مبارزه ای حق قانونی و وظيفۀ خود می دانست که آن را به پيروزی برساندکه در مورد کوب

ژيک اتحاد جماھير سوسياليستی يھر بار که از ديدگاه ما موضوعی در رابطه با سياست بين المللی کوبا با سياست سترات

اھداف مشترک ھر يک را به . ما از آن اجتناب کنيشوروی به تضاد برخورد می کرد، ما ناممکن را ممکن می ساختيم ت

فروتنی با تحليل دقيق از پيچيدگی و اھميت ھر . احترام نسبت به تجربيات و شايستگی ھای ديگری وامی داشت

وضعيتی ناسازگار نيست، گرچه سياست ما پيوسته در تمام مواردی که به ھمبستگی با اتحاد جماھير سوسياليستی 

  . خدشه ناپذير بوديم،شدشوروی مرتبط می 

در (ن کننده ترين مراحل مبارزه عليه امپرياليسم و نژاد پرستی در آنگوال بروز کرده بود يييکی از تضاد ھائی که در تع

، از شرکت مستقيم ما در جنگ منشأ می گرفت، به اين علت که ما نه تنھا با )رابطه با سياست بين المللی شوروی

رکت داشتيم بلکه ساالنه ھزاران مبارز آنگوالئی را آموزش می داديم و بر اين اساس از مبارزۀ نيروھايمان در نبردھا ش

  .فريقای جنوبی پشتيبانی می کرديماآنھا عليه نيروھای طرفدار يانکی ھا و نژاد پرستان 

 ما روی يک با اين وجود،. يک نظامی شوروی، مشاور دولت، استفاده از نيروھای آنگوالئی را طرح ريزی می کرد

دائماً از يک شاخص اشتباه دفاع می شد که : نکته که بی گمان اھميت خاص خودش را داشت اختالف نظر داشتيم 

 کيلومتری لوآندا، پايتخت، برای ١٥٠٠مرتبط بود به استفاده از آموزش ديده ترين گروه ھای نظامی آنگوالئی در فاصلۀ 

 به جنگ چريکی که ضد انقالبی ھای آنگوالئی تحميل می کردند ھدايت جنگی با ويژگی ھای ديگری که شباھتی

، و جوناس ساويمبی ھيچ نقطۀ اتکائی برای مقاومت )UNITA(در واقع اتحاديۀ ملی برای استقالل آنگوال . نداشت

 آنگوال به کار می قطعاتفريقای جنوبی نژاد پرست برای به دام کشيدن بھترين اجز ترفندی که ه نداشت، و چيزی نبود ب

به ھمين علت ما با اين بينش . بست تا متعاقباً با برخورداری از برتری تجھيزات نظامی به راحتی به آنھا حمله کنند

 دشمن حمله کنيم، يعنی در مرحله ای که به  مخالفت می کرديم و تا آخرين باری که از ما خواستند تا با نيروھايمان به

  .انجاميد  Cuito Cuanavaleنبرد کوئيتو کوآناوال 

 عليه به اصطالح هفريقای جنوبی پس از آخرين حملاحتی می توانم بگويم که اين برخورد نظامی طوالنی عليه ارتش 

فريقای جنوبی و ناميبی اشغالی واقع شده بود ا که در گوشه ای از مرز آنگوال، —به وقوع پيوست »  ساويمبی پايتخت«

ھای دالور آنگوالئی، با حرکت از کوئيتو کوآناوال، پايگاه تعطيل شدۀ پيشين ناتو، گرچه  در حواشی محلی که نيرو—

با تازه ترين خودروھای زرھی، تانک ھا و تجھيزات رزمی مسلح بودند، حرکتشان را تا چند صد کيلومتر به سوی به 
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تا جائی که شعاع عملياتی آنھا  ٢٣خلبانان شجاع شکاری ھای ما با ميگ . اصطالح پايتخت ضد انقالب آغاز کردند

  .اجازه می داد، از آنھا پشتيبانی می کردند

 را با ھواپيماھای FAPLAوقتی از اين حدود فراتر می رفتند، دشمن سربازان دالور نيروی نظامی برای آزادی آنگوال 

ند و تعداد مجروح دمی آورجنگی، توپخانۀ سنگين و نيروھای زمينی مجھز زير آتش می گرفتند و تلفات سنگينی به بار 

ولی اين بار در تعقيب بريگادھای آنگوالئی که مورد حمله قرار گرفته . شدگان جنگی نيز به ھمان اندازه سنگين بود

  .بودند، به سوی پايگاه نظامی قديمی ناتو حرکت کردند

ھايشان عقب نشينی می  آنگوالئی روی مرزی به عرض چند کيلومتر با فاصله ھای چند کيلومتری بين نيروقطعات

با توجه به وخامت تلفات و پيامدھای خطرناک چنين وضعيتی، از رئيس جمھور خواستند که از کوبا درخواست . کردند

اين بار، پاسخ قاطعانه بر اين اساس بود که چنين درخواستی در . کمک کند، و اين موردی بود که عمالً به وقوع پيوست

مام نيروھا و امکانات جنگی آنگوال روی مرز جنوبی به فرماندھی نظامی کوبا موکول صورتی پذيرفته خواھد شد که ت

  .اين شرط فوراً پذيرفته شد. گردد

فريقای جنوبی و ارتش مدرن آنھا انيروھا فوراً در چشم انداز نبرد کوئيتو کوآناوال بسيج شدند، يعنی جائی که مھاجمان 

.  به ھدايت خلبانان جسور نيروی ھوائی ما در ھم شکسته شدند٢٣ھای  زرھی، توپخانۀ کالسيک و ميگ قطعاتعليه 

توپخانه، تانک و تجھيزات ديگر آنگوالئی مستقر روی پل با کمبود کاربر نيازمند بود، و توسط سربازان کوبائی راه 

 در Queveطم کيو تانک ھای آنگوالئی را که در عقب نشينی خود نمی توانستند از روی پل رودخانۀ پر تال. اندازی شد

 توسط يک ھواپيمای بی سرنشين با بار انفجاری متعلق به  شرق پايگاه قديمی ناتو عبور کنند، چون که چند ھفتۀ پيش

. فريقای جنوبی تخريب شده بود، در زمين مدفون کردند و در اطراف آنھا مين ھای ضد نفر و ضد تانک کاشتندا

. يشان به سد عبور ناپذيری برخورد کردند، و در مقابل آن از پای در آمدندفريقای جنوبی در پيشرفت ھااصفوف نظامی 

فريقای جنوبی شکست جانانه ای را در اين گوشه از ا نيروھای  نيروھای آنگوالئی با حداقل تلفات و وضعيت برتر، به

  .سرزمين آنگوال تحميل کردند

فريقای جنوبی را به يک کشور ھسته ای تبديل اتبانی اسرائيل ولی مبارزه در اينجا به پايان نرسيد، زيرا امپرياليسم به 

  .برای دومين بار، ارتش ما می بايستی خطر تبديل شدن به آماج چنين سالحی را بپذيرد. کرده بود

که شب گذشته کدام رويدادھا بود که به اين تحليل عميق انجاميد ؟ از ديدگاه من دو مورد اھميت ويژه  اکنون بايد بپرسيم 

  :ای دارد 

فريقا برای مبارزه عليه ويروس ابوال، و کشته شدن ناگھانی نمايندۀ احرکت نخستين بريگاد پزشکی کوبا به مقصد 

  . در کاراکاسRoberto Serraانقالبی ونزوئال روبروتو سرا 

 و در José Martíھر دو مورد روح قھرمانانه و قابليت روندھای انقالبی را بازتاب می دھد که در ميھن خوزه مارتی 

  .، ونزوئالی قھرمان ميھن سيمون بوليوار و ھوگو چاوز روی داده استامريکاگھوارۀ آزادی 

کلمات به سختی می تواند ارزش اخالقی اين رويدادھائی را که ! چه دروس شگفت آوری در اين رويدادھا نھفته است 

  .ھم زمان به وقوع پيوسته بيان کند

ه ی بنگرچه اين رويداد باور نکرد. که کشتن نمايندۀ جوان ونزوئالئی يک اتفاق ساده بوده باشدھرگز نمی توانم باور کنم 

اگر اتفاقی در کار . نظر می رسد، ولی کامالً با روش ھای شنيع سازمان ھای اطالعاتی يانکی ھم خوانی داشته است

چه دشمنان انقالب ونزوئال اعالم کرده بودند  بر اساس آن  بوده، ولی نه تنھا به شکل عمدی انجام گرفته بلکه کامالً 

  .صورت گرفته است
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ھر صورت، اتخاذ موضعی که مقامات ونزوئالئی برای بررسی دقيق سرشت جنايتی که انجام گرفته اعالم کرده اند، ه ب

بار و مردم نيز احساسات و اعتقاد عميق خودشان را نسبت به سرشت جنايت خشونت. از ديدگاه من کامالً صحيح است

  .خونبار نشان دادند

اعزام نخستين بريگاد پزشکی به سيرا لئون، به دليل گسترش وخيم ويروس ابوال، نمونه ای است که کشوری می تواند 

کس ترديدی ندارد  اگر ھيچ. بدان افتخار کند، در حال حاضر جايگاه شکوھمند و افتخارآميزی باالتر از اين وجود ندارد

ئی رفتند، به نمونه ای تحقق بخشيدند که امريکافريقائی يا ا که به آنگوال و ديگر کشورھای که صد ھا ھزار مبارزی

خود راه نخواھد داد که ه کس ترديدی ب فراموشی سپرده نخواھد شد، در اين صورت ھيچه ھرگز در تاريخ بشريت ب

  .ريخ بشريت به ثبت خواھند رساندارتش لباس سفيد ھا نيز با چنين حرکتی جايگاه بلند افتخار آميز خود را در تا

بی گمان اين سازندگان جنگ افزارھای مرگ آور نيستند که به چنين جايگاه شايسته ای در تاريخ بشريت دست خواھند 

فريقا می روند در روح و قلب پزشکان ديگر در سر تا سر جھان ااميدوار باشيم که الگوی کوبائی ھائی که به . يافت

يژه آنھائی که از امکانات بيشتری برخوردارند، از ھر مذھب ديگری که ھستند و عميقاً به وظيفۀ تأثير بگذارد، به و

  .ھمبستگی جامعۀ بشری ايمان دارند

وظيفۀ آنھائی که به بھای به خطر انداختن جانشان برای مبارزه عليه ويروس ابوال و نجات جان انسان ھای ديگر حرکت 

ين وجود ما بايد تمام امکانات خودمان را به کار ببنديم تا آنھا بتوانند به وظايف خود با ا. کرده اند، بسيار مشکل است

عمل کنند، و حداکثر امنيت را برای انجام چنين وظايفی و به ھمين گونه برای حفاظت از ملت خودمان عليه شيوع اين 

  .بيماری مسری فراھم سازيم

که اينجا باقی مانده ايم حفاظت می کنند، زيرا بدترين وضعيتی که می  از ما  فريقا می رود در عين حالاگروھی که به 

تواند پيشامد کند، اين است که اپيدمی يا بحران ديگری به قارۀ ما سرايت کند و زندگی مردم کشور ما و يا کشورھای 

اندازۀ کافی پزشک وجود در جھان به . ندازد، و کودک يا مادر و يا ھر انسان ديگری را از بين ببردخطر بيه ديگر را ب

  .اين مطلبی بود که می خواستم بگويم. کس در اثر نبود کمک ھای درمانی جانش را از دست ندھد دارد که ھيچ

  !افتخار و پيروزی برای مبارزان ارزشمند ما برای بھداشت و زندگی 

   !Mary Herreraماری ھره را  و رفيق Roberto Serra افتخار و پيروزی به جوان انقالبی ونزوئالئی روبرتو سرا 

بر و وقتی نوشتم که از اين دو خبر مطلع شدم، ولی ترجيح دادم يک روز بيشتر منتظر و اکت٢اين نظريات را من روز  

 درخواست کردم Granmaبمانم تا افکار عمومی در سطح بين المللی به اندازۀ کافی مطلع شده باشند و بعد از گرانمن 

  . شنبه منتشر کندکه اين مقاله را روز

   

Fidel Castro Ruz 

2 octobre 2014 

8 et 47 p.m. 
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 از ھمين نويسنده منتشر شده است
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