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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  جھانگير محبی: فرستنده

  رضا نافعی: گزينش وترجمه 

  ٢٠١٢ جنوری ١٨

  

 دستآوردھای انقالب کوبا به رھبری فيدل کاسترو
 فراموشتان شده، قلم دردست دشمن است

با نام  يکی از خوانندگان محترم،" راسی، کشوری آباد را ويران کردند، با نام رمز دموکاليبي "ۀشار مقالپس از انت

 :، می خوانيدرا بی کم و کاست برای من فرستاد که آن" کامنتی"قول معروف ه صبا عادل، ب

يد که دوران قذافی زمان بالندگی و  می خواھيد بگوئ  يقيناادانم با اين ارقام و شرح اوضاع ليبي نمی. با درود فراوان 

کنيد؟ عناد و دشمنی با غرب و غرب ستيزی و متوسل شدن به تحليل ھای   بوده؟ واقعا اينطور فکر میاپيشرفت ليبي

زمانی حزب . باشد  يک ذھن گرائی مطلق و واپسگرائی می٧٠ و ۶٠احزاب کمونيستی با رويکردھای دھه ھای 
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. نام راه رشد غير سرمايه داریه زد ب  طرز تفکری میۀم حجمی دست به اشاع ايران با چاپ کتاب ھای کۀتود

نجا که آ. نگاھی به کوبا کنيد. مار را نگاه داريدآاين . ده اوليانفسکی و عجيب پافشاری می کرد و مطمئن بودننويس

که به اين شکل و شيوه در نام کمونيست، البته داخل پرانتز ه نچه که شما بآواقعا تبليغ .  ناتو نيستۀخبری از حمل

 استبداد زده و منزوی که فقط ۀثار کالسيک ديده نشده می کنيد، فقط منتھی به يک کشور عقب افتادآھيچ کدام از 

بی دليل نيست که دقيقا نقطه نظرات جمھوری . ندازيدنگاھی به تحليل ھای خود بي. داردريشه در غرب ستيزی 

و موقعيت معتقد به عدالت اجتماعی و سوسياليسم ھستيد نگاھی به تحليل ھا اگر واقعا . اسالمی را بيان می کند

ندازيد و ببينيد کشورھائی که در چھار چوب فکری اين احزاب حرکت می کنند چه احزاب سوسيال دمکرات بي

  و فنالند نمونه ھایناروی و يدنسو.  جھانی ھستند ۀپيشرفت ھای شگرفی در جھان دارند و گل سر سبد جامع

 ۀکنيد انسان را در جبھ  بيان می"پی کا دی"نچه که شما در قالب فکری آولی . خوبی برای اين طرز تفکر ھستند

 .صدام و قذافی می نشاند

کار بستم و ه ب" نجا که خبری از حمله ناتو نيستآنگاھی به کوبا کنيد  " محترم را که نوشته استۀخوانندۀ  توصي من

  . ن اين است که می خوانيدحاصل آ. نگاھی به کوبا کردم

   

  ، اقتصادی و مالی امريکا بازرگانیۀکوبا درمحاصر
  ويکی پديااز 

، انقالب کوبا به رھبری فيدل کاسترو، به پيروزی رسيد و باتيستا، ديکتاتور کوبا ھمراه با تمام ١٩۵٩در سال 

ھم درست ئی بر ديکتاتور دست نشانده، آنبا پيروزی جوانان کو . افکنده شدند به زباله دان تاريخ ھمکارانش، يکجا، 

 تکان دھنده ای بود، شوک بود، برای ادعا و آبروی ابر قدرتی که ۀدر چند کيومتری خاک امپرياليسم، ضرب

  .ن چرخ تاريخ به عقب بر آمد  در صدد برگرداندامريکا. ی التين را در واقع ِملک مطلق خود می دانستامريکا

  

  بخش نخست

عامالن حمله عبارت بودند از سيا و ھوادران فراری .  به کوبا آغاز شدامريکا نظامی ۀحمل١٩۶١ اپريل ١٧روز  

  . باتيستا

 امريکا حقوقی بودن اين حمله پرداخت و کوبا خواستار محکوم ساختن  شورای امنيت سازمان ملل به بحث دربارۀ

  .موفقيت درخواست کوبا گرديد با استفاده از حق وتوی خود مانع امريکاولی . عنوان متجاوز شده ب

 امريکا سياسی برای  فقط يک شکست نظامی نبود، از آن مھم تر آبروری  شکست،    اين  :"ويکی پديا می نويسد

 ٩٠انتقادات شديد بين المللی و داخلی از سوئی سبب از بين رفتن اعتماد به دولت جان اف کندی شد که تازه . بود 

  ". ا گرديدب سبب تقويت کاسترو و انقالب کو بود و از سوی ديگرروز از روی کار آمدنش گذشته

  

  نگاھی به گذشته

مافيا ھم در ھاوانا پايگاه ھای سود .  قرار داشتامريکاشدت زير نفوذ ه سياست و اقتصاد کوبا تا انقالب کوبا ب" 

 ، کوبا ١٩۵٩پس از انقالب . ) ..م .  کازينو ھا، روسپی خانه ھا و فروش مواد مخدر :از منابعی چون(آوری داشت 

اخت بھای زمين به آنھا که شامل از جمله سلب مالکيت از زمينداران بزرگ ، و پرد(دست به اصالحات عميق زد 
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 که ١٨٩٨از سال ). نيز می شد   United Fruit Company در کوبا مانند امريکاسسات بزرگ کشاورزی ؤم

انقالب  ( ١٩۵٩ار کند، تا سال  واگذامريکا خود، کوبا را، به ۀتعمر شکست خورد و مجبور شد مسامريکااسپانيا از 

  . خود را فعال ما يشاء در کوبا می دانست و اين کشور را از ھرلحاظ وابسته به خود تصور می کردامريکا) ابکو

  

   در کوباامريکادخالت اقتصادی 

اين بود که چون توليد   امريکاتصور . ا بود عليه کوبای بعد از انقالب منع فروش نفت به کوبامريکانخستين گام 

. شکست انقالب خواھد انجاميد برق در کوبا مطلقا متکی بر نفت است قطع نفت موجب قطع برق خواھد شد و به 

ئی امريکا به شرکت ھای امريکا. شوروی به کمک کوبا آمد و نفت مورد نياز را در اختيار دولت انقالبی گذاشت

سسات ؤطبق قراردادی که کوبا با اين م. رمان داد که از تصفيه نفت شوروی خود داری کنندتصفيه نفت در کوبا ف

 از کدام کشور  منعقد ساخته بود، انحصار تصفيه نفت به شرطی به آنھا داه شده بود که نفت را صرفنظر از اين که

 خريداری شده از شوروی، ئی با سرپيچی از تصفيه نفتامريکاولی اين شرکت ھای . خريداری شده تصفيه کنند

  .ود قرار دھدخ اين تصفيه خانه ھا را زير نظر  ۀدولت کوبا مجبور شد ادار قرارداد را نقض کردند و 

  

   نفوذ خود را در کوبا از دست می دھدامريکا

ز کوبا از جمله منع خريد شکر ا(تمام امکانات برای وارد آوردن فشار سياسی به کوبا استفاده کرد  از امريکادولت 

تحريم کامل اقتصادی آن کشور زد، اما ھمبستگی   و سرانجام دست به  )و تحريم فروش قطعات يدکی به آن و غيره

بين المللی انقالبيون شرق و غرب از اسپانيا گرفته تا کشورھای سوسياليستی تمام اين فشار ھا را بی اثر ساخت و 

يعنی بازگشت به سياست استعماری . (می عليه کوبا آورد دخالت نظا  روی بهامريکاآنگاه . نقش بر آب کرد

  )م.کالسيک 

  

   عمليات نظامی 

کار گرفته می شد و مؤثر بود، ه ب) ١٩١٨ / ١٩١۴(که قبل از جنگ جھانی اول زبان توپھا   اما اجرای سياست

 روبرو می شد و اين  اعتراض بين المللی با  "دخالت در سياست يک کشور ديگر " ديگر ممکن نبود، زيرا به دليل 

  .بار می آورده ب جھان سوم ويژه در کشورھای ه  پيش بينی ناپذير ژئو پليتيک ، ب اعتراض عواقب

عمليات ، به سازمان سيا دستور داد طبق نمونه ھای قبلی امريکادولت آيزنھاور، رئيس جمھور وقت 

PBSUCCES  مقدمات اجرای کودتا ) و ھشت مردادـ مکودتای بيست ( ايران  و عمليات آجاکس در  گوآتماالدر

 نظامی ۀکمک کنند و در پی آن حمل نقشه اين بود که نخست فراريان کوبائی تقاضای . در کوبا را فراھم آورد

ولی تدارک اين .  نيز کمک می کردامريکااين صحنه سازی به انتخاب نيکسون به رياست جمھوری . صورت گيرد

 و در نتيجه ريچارد   تمام نشد موقعه مليات فقط خود کوبائی ھای فراری ھستند، بصحنه سازی که گويا عامل اين ع

 ، ١٩۶١ فبروری ١٧. روز. نيکسون ھم نتوانست جانشين آيزنھاور گردد و با تفاوتی اندک انتخابات را باخت

ه  دريافت می دارد بسالحھائی که کوبا" که آيا می توان  ، از مشاوران خود پرسيدامريکا ۀ، رئيس جمھور تازدیيکن

آيا نمی توان ادعا کرد که ھدف اصلی حمله از بين بردن "؟ " کار بسته ب  ساقط کردن کاسترو  عنوان بھانه برای

 بی ١٩۶١ولی اين ادعا در سال " .  را تھديد می کنند ؟امريکابمب افکن ھای مدرن و راکت ھائی ھستند که امنيت 
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بمب افکن کوبا در آن زمان در اختيار داشت اندک بود و نيروی ھوائی کوبا را   پايه بود، زيرا سالح ھای روسی که

  . بودندامريکاتشکيل می دادند، که ھمه ساخت   باتيستا   باز مانده از دورانھای

عده ای از کوبائی ھا ی تنھا بھانه ای که از لحاظ بين المللی می توانست عمليات نظامی را توجيه کند اين بود که 

  . باز می کرد   به کوبا امريکاچنين زمينه ای راه را برای حمله نظامی  . رده اند تقاضای کمک کامريکااز  کوبامقيم 

  

   نظامیۀتدارک حمل

 در گواتماال، که با تدارکی اندک دولت ١٩۴۵ در ايران و در ١٩۵٣سيا با تکيه بر موفقيت عمليات خود در سال 

ماال به تدر گوا  ١٩۶٠از سال .  به کار شدر آمده بودند، ساقط کرد، دستھائی را که با انتخابات آزاد روی کا

 نفر از آنان را مخفيانه در خاک کوبا ۴٠و  داد  آموزش ھائی برای عمليات خرابکارانه " عيدی بکوبائی ھای ت"

 از ديگر خبری  ساعت ۴٨ولی پس از . گروه ھای مقاومت بزنند پياده کرد تا آنھا نخست دست به تشکيل 

  .نبود  ۴٠عمليات  گروه  جاسوسان

سيا با توجه به نفاق زدگی احزاب مخالف داخلی پی برد که ايجاد انقالب از داخل عمال ممکن نيست و به آموزش 

موريت آنھا حمله به کوبا با أم)  شناخته شدند٢۵٠۶که بعدا با نام بريگاد (چند صد کوبائی مقيم خارج روی آورد 

   .عمليات زاپاتا    نام سری عمليات آنھا  بود وامريکاحمايت 

  

  حمله به کوبا ، تدارک نقشه

از اعضای سازمان ھای اطالعاتی ديکتاتور سابق باتيستا و فرزندان زمينداران   افراد اين گروه عبارت بودند   

آنھا . فته شده بود در نظر گر حفظ قطعه زمين مسطحی بود که برای فرود آمدن ھواپيما  آنھا ۀبزرگ ، که تنھا وظيف

قرار بر اين بود که اين . حفظ کنند  ميامیکوبا از " دولت تبعيديان"اه موقت را تا فرود آمدن افراد بايد اين فرودگ

ه ب  .  تقاضای کمک نظامی کنندامريکامحض پياده شدن در خاک کوبا با دستگاھھای مخابراتی خود از ه  ب افراد

  :ليات، بھترين محل خليج خوک ھاست، زيرا نظر می رسيد، برای انجام اين عم

قرار دارد که عمليات نظامی برای ارتش انقالبی کوبا را دشوار می    Ciena de Zapata باتالقی ۀــ در منطق

  .سازد

 گروھھای ضد انقالبی عمليات خود را ۶٠ ۀ قرار دارد که تا اواسط سالھای دھEsvambrayــ در دامنه کوھھای 

  .بی از آنجا انجام می دادندعليه حکومت انقال

  .و احتمال نمی رفت که اھل محل دست به مقاومت محلی بزنند  ــ منطقه ای بود کم جمعيت 

که  فرستاده بودند، کسانی  کسانی از داخل کوبا    بود که نقشه ای که سيا طرح کرده بود متکی بر گزارش ھائی 

زارش ھا چنين بر می آمد که گويا فضای داخلی در کوبا کامال  بود و از گامريکاتمام اميدشان به دخالت نظامی 

  . ...ضد انقالبی است 

تحت ھيچ شرائطی نيروھای نظامی " دی اعالم کرد که ي، پنج روز قبل از حمله، پرزيدنت کن١٩۶١ اپريل ١٢روز 

 در امريکايک از اتباع نھايت کوشش را خواھد کرد که ھيچ  " امريکاو دولت "  در کوبا دخالت نخواھند کردامريکا

  ". باشند عملياتی که در کوبا رخ می دھد سھمی نداشته 

 خود را ۀبه سازمان سيا فرمان داد نقش  اپريل ١۴کد و صريح، در ؤبعد از اين قول ھای م درست دو روزدی، يکن

  ...پياده کند
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  سير وقايع

 امريکا. فرودگاه کوبا را بمباران کردند، برای تدارک زمينه، سه امريکا ٢۶، ھواپيماھای ب اپريل ١۵روز 

نيروی ھوائی کوبا خود دست  نظر آيد ه ھواپيماھای خود را با رنگ و نشان ھواپيماھای کوبائی آراسته بودند که ب

  .ئی را سرنگون کردامريکانيروی ضد ھوائی کوبا پنج ھواپيمای . به عمليات عليه دولت انقالبی زده است

 ، تحت فرمان دو تن از اعضای سيا و با حمايت ٢۵٠۶از بريگاد " وبائی ھای تبعيدیک " ١۵٠٠ اپريل ١٧روز 

  . خود را آغاز کردندۀ از ميامی به کوبا آورد، حمل  که آنھا راامريکانيروی دريائی 

 در کجا پھلو بگيرند، ھر دو  ئی حامل مھمات و اسلحه قرار استامريکا دو کشتی  نيروی ھوائی کوبا که خبر داشت

  .کشتی را بمباران و غرق کرد

.  بمب ناپالم نيز بر کوبا افکندند٨ئی به کمک حمله کنندگان آمدند و امريکا ۵٢ ھواپيماھای ب اپريل ١٩ و  ١٨روز 

 و  امريکااز اتباع  نيروی ضد ھوائی کوبا دو ھواپيمای ديگر را نيز سرنگون ساخت و سرنشينان ھواپيما ھا را که 

  . بودند به جھانيان معرفی کردامريکا ـ نيروی ھوائی Air National Gardاز خلبان ھای 

 نفر از مھاجمان ٩٠ مھاجم را اسير کرده و ١٠٠٠کوبا اعالم کرد که . پس از سه روز نيروی مھاجم شکست خورد 

يافت دارو، بعدا کوبا اسيران مھاجم را در مقابل در. نيز کشته شده اند و اسيران را در يک دادگاه علنی محاکمه کرد

 اين ۀناگفته نماند که ھزين.  تحويل دادامريکامواد غذائی و ماشين آالت کشاورزی که سخت به آنھا نياز داشت، به 

گرد آوری پول و پرداخت ھزينه ھای ضروری   نپرداخت بلکه بستگان اسيران خود مجبور به امريکامعاوضه را 

  . شدند

  

  بخش دوم ـ 

  تحريم اقتصادی کوبا

  . مناسبات اقتصادی و مالی با کوبا را تحريم کرد بازرگانی و داشتن١٩۶٢ فبروری ٧ روز امريکا

يعنی    Cuban Demokracy Actو نام اين قانون را . صورت قانون در آمد و تحکيم شده  تحريم ب١٩٩٢در سال 

نون ھلمز ـ برتون را  قاHelms- Burton Act امريکا ۀ کنگر١٩٩۶در سال . قانون دموکراسی برای کوبا گذاشتند

طبق اين قانون حتی . ود می ساخت را برای داد و ستد با کوبا محدامريکابه تصويب رسانيد که امکانات اتباع 

 داد ۀئی ھم اجازه ندارند با کوبا داد و ستد داشته باشند و اگر با کوبا خريد و فروش کردند اجازامريکاسسات غير ؤم

سسات چيزھائی را خريد و فروش می کنند ؤدليل آن ھم اين است که اين م. شد به آنھا داده نخواھد امريکاو ستد با 

طبق اين قانون تا زمانی که دولت . ست و خريد و فروش مال دزدی ممنوع استامريکا ۀکه اموال به سرقت رفت

صی يا عمومی از رژيم ھاوانا مين نکند ھرنوع حمايت خصوأکوبا و جانشين آن مطالبات اساسی از آن دولت را ت

  . ممنوع است

   عنوان معامله به مثل قانونه را به تمسخر گرفت و ب شدت مورد اعتراض کانادا قرار گرفت که آنه اين قانون ب

Godfrey- Millikenھواداران   طلب می کرد که کليه اموالامريکااين قانون از دولت  . تصويب رسانيده  را ب 

 توضيح آن.  مصادره شده بود به صاحبان اصلی آنھا پس بدھدامريکاز پيروزی جنبش استقالل انگليس را که پس ا

 -Britisch ی شمالی انگليسامريکا     انگلستان بود وۀی شمالی خود مستعمرامريکاکه در آن زمان 
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Nordamerika    پارلمان اروپا اعالم  ).شدکانادا ھم ھيچ وقت به اجراء گذاشته ن  قانونی ۀاليح  البته (   . نام داشت

  .  نيستءالزم االجرا  کرد که اين قانون، خود غير قانونی است و برای اتباع اروپا 

 ناقض   قانون خريد و فروش وضع می کند نپذيرفت و آن را،کشورھا  اروپا اين قانون را که برای ديگر ۀاتحادي

پس از سرنگون ساختن ھواپيماھای  . انجاميداعتبار ديگر کشور ھا دانست، سرانجام اين کار به مصالحه 

Brothers to the Rescue)  اکثريتی از ١٩٩۶در سال )  ـ ميامیامريکاسازمانی متعلق به کوبائيان تبعيدی در 

اين قانون فصل سوم . ، قانون ھلمزـ برتون را تصو يب کردامريکانمايندگان دو حزب جمھوری خواه و دموکرات 

آگاھانه اموال موجود در کوبا را که متعلق به اتباع "ئی ھم که امريکاسسات غير ؤ متصريح می کند که حتی

 کند با پيگرد قانونی روبرو خواھد شد و  خريد و فروش ست و بدون پرداخت خسارت مصادره شده است، امريکا

ئی نيز امريکار سسات غيؤافزون بر اين، م. ممنوع گردد  امريکاسسات به ؤ م ممکن است ورود مديريت اين نوع

 ۀ ماه اجاز۶مثال کشتی ھائی که به يک بندر کوبائی وارد شوند تا . می توانند مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند

 سساتی کهؤ تشديد کرد، به اين صورت که آن مپرزيدنت کلينتون قانون مذکور را.  را ندارندامريکاورود به بنادر 

 يا شعباتی ھستند که در مالکيت سساتؤئی ھستند يعنی مامريکاھای " شرکتدختر "درکشورھای ديگر فعالند اما از 

ولی فروش برخی از توليدات به کوبا . ئی قرار دارند، نيز اجازه داد وستد با کوبا را ندارندامريکاسسات بزرگ ؤم

  .بال مانع است

.  تاريخ معاصر است ادامه داردطوالنی ترين تحريم اقتصادی در اين تحريم اقتصادی که ) ٢٠٠٨نومبر  ( ھنوز ھم

 ..  

  . واگذار کردامريکا کنترل کوبا را به امريکا اسپانيا در پی شکست در جنگ اسپانيا با ١٨٩٨ر مبدر دس 

 در صد از توليدات ٩۵ بود و امريکا درصد از صنايع توليد شکر کوبا متعلق به ۶٠ ــ ١٩٢۶ سال بعد در سال ٢٨

  . می شد حملامريکاشکر کوبا به بازار 

 با پيروزی انقالب کوبا، باتيستا ديکتاتور کوبا، ساقط گشت و فيدل کاسترو زمام قدرت را  ١٩۵٩ جنوریروز اول 

  .در دست گرفت

  .  توقيف کرد و ديگر محدوديت ھا نيز تثبيت گشتامريکا سرمايه ھای کوبا را در امريکا ١٩۶٣ جوالی٨در 

 از طريق مکزيک، باھاما يا  کرده است، البته آنھا می توانند غير مستقيم سفر اتباع خود به کوبا را ممنوع امريکا

ئی به امريکاکانادا به کوبا سفر کنند و مقامات کوبائی ھم در پاسپورت آنھا مھر ورود نمی زنند ولی اگر مقامات 

 امريکا در ٢٠٠۶بر و اکت٢۶در .  پی ببرند، مسافران را مورد تعقيب قضائی و مجازات قرار خواھند داد سفر آنھا

اگر افرادی که به کوبا سفر کرده اند . سيس شدأ برای تعقيب کسانی که مخفيانه به کوبا سفر کنند ت  تازه ای ادارۀ

  .می گردند  سال زندان محکوم ١٠شناخته شوند به پرداخت چند ھزار دالر جريمه و تا 

م کار در دست، قانونی را به تصويب کنگره ، ھفت ھفته پس از گرفتن زما٢٠٠٩ چ مار١١اراک اوباما روز ب

بار برای ديدار اقوام خود به کوبا سفر کنند و پول   اجازه يافتند سالی يکامريکارساند که طبق آن کوبائی ھای تابع 

  . برای صدور توليدات کشاورزی و دارو نيز تسھيالتی در نظر گرفته شد .بيشتری برای آنھا حواله کنند

ه  از سوی آنھا برای بستگانشان ب  و ارسال پول ئيان کوبائی تبارامريکا محدوديت سفر برای ٢٠٠٩بر و اکت١٣در 

 امريکا . خورده است  شکست   اعالم کرد که تحريم اقتصادیبروریسناتور ريچارد لوگار در ماه ف. کلی لغو شد

 سال از عمر ۴٧تحريم اقتصادی که . مورد تجديد نظر قراردھد  که تا امروز در برابر کوبا داشته را بايد سياستی 

   .  سياستی شکست خورده است آن می گذرد به اھداف خود نرسيده
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  ثيرات تحريمأت

 اقتصاد خارجی خود را ۀنخست آن که کوبا مجبور شد مجموع. ثيرات تحريم بر اقتصاد کوبا دشوار استأبررسی ت

. را به کوبا تحميل کرد  زيادی ۀ دھد که خود اين کار ھزينريي استوار بود از بنياد تغامريکاکه بر پايه صادرات به 

 حمل و نقل در بازرگانی خارجی، کاھش فروش توليدات در بازار ۀافزون بر اين قطع مبادالت فنی، افزايش ھزين

 که حاصل آن کاھش توليد در داخل بود و ھمچنين محدوديت استفاده از اعتبارات و برنامه ھای بين  بين المللی

 افزايش ھزينه ھای نظامی برای دفاع از کوبا در برابر  . بانک جھانی ــ   و مللی ـ مثال از صندوق بين المللی پولال

  . زيادی را به کوبا تحميل کرد ۀوجود آمده، ھزينه خطراِت نظامِی تازه ب

 ميليارد دالر افزايش ۴۵ به ١٩٩۵ ميليارد دالر بر آورد شده بود تا سال  ٢٠ بالغ بر ١٩٨٧اين مخارج که در سال 

فقط خسارات ناشی از قانون ھلمز ـ برتون به سالی يک .  ميليارد دالر بالغ گشت۶٠ به ١٩٩٧ جونو در . يافت

  . ميليارد دالر تخمين زده شده است

به کوبا وارد شده ) تا آن سال ـ م ( ، خساراتی که در اثر تحريم اقتصادی ٢٠٠۶طبق محاسبات دولت کوبا در سال 

  . ميليارد دالر بالغ گشته است٨٩به 

  

  ثيرات سياسیأت

    اين تحريم نه تنھا. را در سطوح گوناگون مورد پژوھش قرار داد ثيرات سياسی تحريم چند سويه است و بايد آنأت

  .ثير گذاشتأاسبات ھم پيمانھای دو کشور نيز تثير قرار داد بلکه بر منأ و کوبا را تحت تامريکامناسبات 

در دوران جنگ سرد تقريبا تمام .  نيز نبايد کم بھا داد  وارد آوردامريکا يتر اين تحريم بر لطمه ای که به حيثثيأبه ت

 آن تقابل شرق و غرب و پيدايش آرامش پس از تقابلبا پايان .  از اين تحريم حمايت کردندامريکاھمپيمان ھای 

 جھانی تحريم را ۀجامع.  بين المللی اين طور نشدۀار جامعولی خالف انتظ. انتظار می رفت که تحريم نيز پايان يابد

ولی خالف نظر . نظر می رسده  و کھنه ب بازمانده از دوران جنگ سرد می دانست که امروز ديگر غير عادالنه

 تحريم را  و امروز، حتی ديگر کشورھائی ھم که. مجمع عمومی سازمان ملل نه تنھا لغو نگرديد بلکه تشديد ھم شد

  .  قرار خواھند گرفتامريکايت نکنند مورد تنبيه رعا

  

  آوردھای کوبادست

نظام آموزشی کوبا از بھترين نظام ھای .  ساله اجباری است٩آموزش ابتدائی . آموزش در کوبا رايگان است

 در آزمون يونسکو از شاگردان کالسھای چھارم و پنجم ٢٠٠١در سال . آموزشی امريکای التين محسوب می گردد

به   کوبائی  صد درصد کودکان. مريکای التين، دانش آموزان کوبائی با فاصله زياد بھترين نتايج را ارائه دادندا 

 UNESCO-Education اساس فھرست يونسکوهب. دبستان راه می يابند، بيسوادی در کوبا به صفر رسيده است

for All Development Indexھان قرار دارد و اھالی کشور از  کوبا در رديف پيشرفته ترين کشورھای ج

کوبا بسياری از آموزگاران خود را برای کمک به ايجاد نظام آموزشی کار آمد به . آموزشی خوب برخودار گشته اند

. ديگر کشورھای امريکای التين اعزام می دارد و در مقابل از ونزوئال نفت با قيمت مناسب دريافت می دارد

 انجام  گان است، ولی دانشجويان متعھد می گردند پس از پايان تحصيل سه سال بهآموزش دانشگاھی در کوبا راي 

. تعداد نسبی دانشجويان زن در کوبا از تمام کشورھای امريکای التين بيشتر است. خدمات اجتماعی بپردازند
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ی التين دانشجويان کوبائی در عرصه ھای رياضی، علوم طبيعی و زبان از دانشجويان ديگر کشورھای امريکا

طور منظم به مدارس شبانه روزی ه  ب بخشی از آموزش دانش آموزان و دانشجويان کوبائی اين است که. بھترند

  . تا در کنار آموزش در مزارع نيز کار کنند فرستاده می شوند

  

  نظام بھداشتی

ھر .  دارند شھروند کوبائی يک پزشگ١۶٣ھر . خدمات پزشگی در کوبا برای تمام شھروندان رايگان است 

پزشگان خانوادگی در ساختمانھائی زندگی می کنند که در تمام .  يک پزشگ خانوادگی دارد  مسکونیۀمجموع

معنی آنست ه محل کار و زندگی پزشگان در يک ساختمان قرار دارد و اين ب.  واحدی بنا شده اند ۀکشور طبق نقش

و ميزان  زان مرگ و مير نوزادان بسيار پائين است مي.  ساعت برای بيماران قابل دسترسی است٢۴که پزشگ در 

 مرگ و مير نوزادان به رکود تازه ای ٢٠١٠در سال .  در مرتبه اول قرار داردامريکا ۀطول عمر در تمام قار

مد ناخالص ملی خود را صرف بھداشت و آ در صد از در۶،٣کوبا .  در ھزار نوزاد کاھش يافت۴،۵رسيد و به 

  .کندخدمات اجتماعی می 

ی امريکافريقا، ا کمک به کشورھای  گر چه کوبا خود يک کشور رشد يابنده است ولی ازھمان سالھای آغازين،

  . پزشگی و آموزشی، به بخشی از سياست رسمی و عملی دولت تبديل شد  نظامی،ۀالتين و آسيا، در سه عرص

 Worldدارد از تعداد افرادی که  می   که کوبا برای خدمات پزشگی به کشورھای جھان اعزام تعداد افرادی

Health Organization WHO)  (   سازمان جھانی بھداشت، وابسته به سازمان ملل، برای خدمات پزشگی به

 جھت کوبا نه تنھا از تمام کشور ھای جھان، بدون استثناء، بلکه   بيشتر است و از اين،کشورھای جھان می فرستد

پزشگان و پرستاران کوبائی در کشورھای گوناگونی از جمله در .  تر استاز سازمان جھانی بھداشت نيز جلو

 عنوان مثال پس از وقوع زلزله در پاکستان، مشغول به خدمته ی مرکزی و بامريکاھائيتی، ونزوئال و بوليوی در 

  .ندا

ر ھزار کودک  بيست و چھا٢٠٠٩تا ماه مه .  چرنوبيل در کوبا از خدمات رايگان برخور دارندۀقربانيان فاجع

 ميليون ٣۵٠ داروئی اين مداوا به ۀطبق محاسبات صورت گرفته فقط ھزين. اوکرائينی مورد مداوا قرار گرفته اند

  .دالر تخمين زده شده است

 در پاکستان رخ داد، کوبا به دليل کمک ھای فوری و مؤثر خود مورد ٢٠٠۵ سختی که در سال ۀپس از زمين لرز

ت رفتن به مناطق صعب العبور أپزشگان کوبائی يگانه پزشگانی بودند که جر. ستايش گسترده قرار گرفت

 ۀسالھاست که کوبا کمک ھای گسترد. و آخرين کسانی بودند که آن مناطق را ترک کردند. کوھستانی را داشتند

 بر تعداد  چندين بار٢٠١٠عه آميز سال ج فاۀپس از وقوع زمين لرز. پزشگی به کشور ھمسايه خود ھائيتی می کند

  .  نفر رسيد١٢٠٠تيم ھای پزشگی اعزامی به ھائيتی افزود و در پايان تعداد آنھا به 

 آزاد ويکی پديا درج شده ۀ مطالبی که در اين نوشته درج شده از مقاالت متعددی فراھم آمده که در دانشنامۀمجموع 

  .است

***  

  :سخنی با صبا عادل و ھم انديشان ايشان

 نيز اين خبر را المان قھرمان صادرات جھان شده است و بانو مرکل صدر اعظم المان دادند که  گزارشالمانجرائد 

نمونه ھای موفق ديگر .  اقتصادی قابل مالحظه ای دارندۀبرخی از ديگرکشورھای اروپائی نيز کارنام. د کردئيأت
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ھمان شرائطی روبرو گردند که کوبا فقط برای يک لحظه تصور کنيد که اين کشورھا با . چين و ژاپن در آسيا ھستند

 داد و ستد از اين کشورھای ۀيعنی اجاز.  اقتصادیۀنزديک به پنجاه سال است با آن روبروست، يعنی محاصر

فکر می کنيد از اين ثروت، شکوه و جالل امروزی آنھا، چقدر و تا کی . پيشرفته با اقتصاد شکوفانشان گرفته شود

   فنالند با تحريم اقتصادی روبرو گردند، کارشان به کجا خواھد رسيد؟ ناروی و سويدن،باقی خواھد ماند؟ اگر 

  اگر باران به کوھستان نبارد

  .به سالی دجله گردد خشگ رودی 

  

    گرامیۀخوانند

 سوسياليسم فقر افزا نيست، تحريم اقتصادی است  . اقتصادی می گرددۀچرخ جھان امروز بر مدار داد و ستد و مبادل

  . کن استکه کمر ش

   : سعدی آشنا باشيدۀشايد با اين قص

  ندانم کجا ديده ام در کتاب

  که ابليس را ديد شخصی به خواب

  به باال صنوبر، به ديدن چو حور

  چو خورشيدش از چھره می تافت نور

  فرا رفت و گفت ای عجب، اين توئی ؟

  فرشته نباشد بدين نيکوئی

  )ماهبه زيبائی (  به حسن قمر تو کاين روی داری

  )مشھور شدن( چرا در جھانی به زشتی سمر

  در ايوان شاه) نقاش( چرا نقشبندت 

  دژم روی کردست و زشت و تباه

  شنيد اين سخن بخت برگشته ديو

  بزاری بر آورد بانگ و غريو

  که ای نيکبخت، اين نه شکل منست

 وليکن قلم در کف دشمنست


