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انقالب کوبا؛ نبرد پارتیزانها
انقالب کوبا که به مستقر شدن نظام کمونیستی در این
کشور منتج شد ،نخستین اتفاق ضد امپریالیستی
اســت کــه در نیمکره غــربــی مــوفــق بــه بقا ب ــوده اســت.
همهچیز از جنبش۲۶ژوئیه شروع شد که سازمانی بود
به رهبری فیدل کاسترو و در واقع در دو جبهه روستایی
و شهری با باتیستا بهمقابله برخاست .ایــن جنبش

دنیلکوالیک

استاددان

شگاه
پیتسبورگ

پــروفـســور کــووالـیــک همچنین
ن ـظ ـرات کــارشـنــاســی خ ــود را در
بسیاری از رسانههای خبری بین
المللی مانند راشا تودیPress ،
 TVو  TeleSURبــه اشـتــراک
گذاشته اســت .متن کامل این
گفتوگو را در ادامه میخوانید:

◾

◾نیمقرن پس از انقالبهای کوبا و ای ــران ،ایــاالت
متحده همچنان سنگینترین تحریمها را علیه آنها
وضع کرده است .این تحریمها حتی در شرایط بحران
همهگیری کرونا بخش بهداشت و درمــان دو کشور
را هــدف قــرار داد .امــا بهنظرتان موفق شــده اســت به
اهدافش برسد؟

شه ــای واشـنـگـتــن شکست خ ـ ــورده اســت،
ت ــا 
همانطور کــه خــود سیا بــارهــا اذع ــان کــرده اســت.
مبارزاتایران،ونزوئالوکوبابهجهانآموختهمقاومت
در برابر امپریالیسم و سرمایهداری ممکن است .این
کشورها نشان دادنــد مردم متحد میتوانند حتی
با منابع محدود زندگی و تــاش کنند .ایــن همان
چیزی است که حاکمان ایاالت متحده را میآزارد.
ای ــاالت متحده بهسادگی نمیتواند یــک انقالب
سوسیالیستی موفق را در نزدیکی مــرزهــای خود
تحملکند.
کوبا مصداق «خطر یک نمونه خوب» برای آمریکا
است و ایــاالت متحده خود را مجبوربه محو کردن
آن میداند .کوبا ،ونزوئال و ایران به جهان آموختند
مقاومت در برابر امپریالیسم و سرمایهداری ممکن
است .من فکر میکنم تحریمها و جنگها از نظر
میزان آسیب نتایج مشابهی دارن ــد؛ با ایــن شعار
که «اگر نتوانیم شما را سرنگون کنیم ،شما را نابود
خواهیم کرد» .این کاری است که ایاالت متحده بارها
و بارها انجام داده است.
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نام خود را از واقعه حمله نافرجام به پادگان مونکادا در
شهر سانتیاگو در کوبا در ۲۶ژوئیه ۱۹۵۳گرفتهاست .این
حمله نافرجام ماند و بسیاری از رهبران تبعید شدند.
اما جنبش در سال ۱۹۵۵و با مشارکت ۸۲تبعیدی از
جمله فیدل کاسترو ،برادرش رائول کاسترو ،کامیلو سین
فوئگوس و چهگوارا باردیگر در مکزیک سازماندهی شد.

سید احمد موسوی سالها پیش ،جهان میتوانست آمریکای
التین را به عنوان مهد به چالش کشیدن نظام سلطه و حرکت به سمت
تغییر تدریجی به دست مردم ببیند .در واقع ،انقالبها و مبارزات
ضد امپریالیستی در آمریکای التین نمادی برای بسیاری از مردم در
سراسر جهان بود .آمریکای التین مملو از یاد و نام انقالبیونی است

در اواخر سال ۱۹۵۶تبعیدیها جهت قیام علیه باتیستا،
دوباره پا به خاک کوبا گذاشتند .اما توسط نیروی هوایی
ارتش کوبا مورد حمله قرار گرفتند .اغلب تبعیدیان در
این حمله جان خود را از دست دادند .پس از حمله گروه
دو دسته شد و دو روز سرگردان بود .در نهایت 16نفر از
اعضا توانستند در کوههای سیرا مائسترا گردهم آیند.

در کوههای سیرا مائسترا تبعیدیان باردیگر به نیروهای
ارتش کوبا برخوردند .در این بین چهگوارا از ناحیه گردن
و سینه مــورد اصــابــت گلوله قــرار گرفت امــا جراحت
شدیدی برنداشت .نبرد سیرا مائسترا اولین مرحله نبرد
انقالبیون بود .انقالب کوبا دو سال بعد و طی نبردهای
متعدد دیگری در ژانویه  ۱۹۵۹به پیروزی رسید.

که هر یک در شکلگیری جغرافیای تازه این منطقه و زدودن استعمار
از چهره آن نقش داشتهاند .قدس بهبهانه سالروز پیروزی مردم کوبا
بهرهبری کاسترو بر باتیستا دیکتاتور این کشور در سال 1959در
گفتوگو با «دنیل کوالیک» ( )Daniel Kovalikوکیل حقوق بشر ،فعال
صلح و استاد حقوق بشر بینالمللی در دانشکده حقوق دانشگاه

پیتسبورگ آمریکا سابقه استعمار ستیزی التینتبارها را مورد بررسی
قرار داده است .کوالیک دو کتاب در مورد سیاست خارجی آمریکا تألیف
کرده است که جدیدترین آ نها با عنوان «توطئه حمله به ایران :چگونه
سیا و دولت در سایه ،برای بدنام کردن ایران توطئه کردند» است که در آن
درباره وضعیت کنونی روابط بین دو کشور صحبت میکند.

« دنیل کوالیک» وکیل حقوق بشر و استاد حقوق دانشگاه پیتسبورگ آمریکا
در گفتو گو با قدس از پیشینه مبارزات آمریکای جنوبی میگوید

التینتبارها
علیه استعمار

◾

◾ســال گذشته بــا ظهور جنبشهای اعتراضی و
سراسری در چندین کشور مثل آرژانتین ،بولیوی،
شیلی ،گــویــان ،دول ــت اوب ـ ــرادور در مـکــزیــک ،سال
پرتالطمی در سراسر آمریکای مرکزی و جنوبی بود .این
وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر میتوان به
این تحوالت امیدوار بود؟

من معتقدم سال  2021نشاندهنده ظهور دوباره
جنبش مترقی در آمریکای التین است ،با انتخاب
مجدد دولتهای چپی در کشورهایی مانند بولیوی
(یــک ســال پس از کنار رفتن دولــت کــودتــای مورد
حمایت ایاالت متحده) ،پرو ،هندوراس ،نیکاراگوئه
و ونزوئال .این تحوالت ،همراه با اعالم رئیس جمهور
مکزیک مبنی بر ملیکردن ذخایر لیتیوم این کشور،
همگی نشانههای روشنی هستند که جریان چپ

در آمریکای التین در حال پیروز شدن است و ایاالت
متحده حداقل برای مدت طوالنی نمیتواند اراده
خود را به سراسر نیمکره تحمیل کند .همه اینها
نهتنها برای آینده قاره آمریکا بلکه برای آینده جهان
نویدبخش خواهد بود.

◾

◾ امید و باور مردم آمریکای التین به ادامه مبارزه با
امپریالیسم ریشه در کجا دارد؟

یهــای بسیاری اســت کــه در
امـیــد آ نه ــا از پ ـیــروز 
مبارزه علیه امپریالیسم داشتهاند .پیروزی بولیوار
بر استعمار اسپانیا،هائیتی بر بــردهداری و سلطه
فرانسه ،انقالب موفقیتآمیز مکزیک در سال،1910
شکست تفنگداران دریایی ایاالت متحده توسط
آگوستو ســزار ساندینو در نیکاراگوئه و شکست

زوم

دیکتاتوریهای تحت حمایت ایــاالت متحده در
کوبا و نیکاراگوئه همه برای التینتبارها الهامبخش و
امیدآفرین است .این الهامات مردم آمریکای التین
و حوزه دریای کارائیب را همچنان بهپیش میخواند و
در مبارزات امروز از آن استفاده میکنند.

◾

به ـ ــا و مـ ـ ـب ـ ــارزات
◾س ـ ــا له ـ ــا پ ـ ـیـ ــش انـ ـ ـق ـ ــا 
ضدامپریالیستی در آمریکای التین نـمــادی بــرای
بسیاری از مردم در سراسر جهان بود .امروز در حالی
که مبارزه مردم آمریکای التین همچنان ادامه دارد ،به
نظر میرسد پرچم مبارزه با امپریالیسم در خاورمیانه
برافراشته شده است .در سوریه ،در عــراق ،در یمن و
البته در ایران .نظر شما در این زمینه چیست؟

در طول جنگ ایاالت متحده علیه ویتنام ،چهگوارا

از ویتنامیها خواست تا در برابر امپراتوری ایاالت
متحده قیام کنند .در آن زمان ،آسیای جنوب شرقی
یکی از میدانهای اصلی نبرد در مبارزه با امپریالیسم
بود .هرجا مردم تحت ظلم و ستم و انقیاد قدرتهای
بیگانه باشند ،مقاومت خواهند کرد .ما این را برای
مــدت طــوالنــی در آمریکای التین و همچنین در
بسیاری از جاهای دیگر دیــدهایــم .هوگو چــاوز در
سال  2010در کاراکاس به نکته بسیار عمیقی اشاره
کرد .او گفت« :قرن بیستم آنطور که ایاالت متحده
دوست داشت ادعا کند ،قرن آمریکایی نبود .بلکه
قــرن انقالب بــود ،از جمله انقالب اسالمی ایــران،
مکزیک ،روسیه ،چین ،کوبا ،ویتنام ،ساندینیستا و
غیره» .آمریکا نمیتواند همه این کشورها را همزمان
تحت فشار قرار دهد و امروز در خاورمیانه با مقاومت
شدیدی مواجه است و کشورهایی مانند سوریه،
یمن ،عراق و ایران پرچم مبارزه را در دست گرفته اند؛
این مبارزه برای همه مبارزان علیه امپریالیسم بسیار
الهامبخش است.

◾

◾حدود دو سال از ترور ســردار قاسم سلیمانی در
عراق میگذرد .او نقش مهمی در مبارزه با تروریسم
داعش در عراق و سوریه و در مبارزه با آمریکا داشت.
چه شباهتهایی بین او و رهبران آمریکایی التین مثال ً
چهگوارا میبینید؟

چهگوارا و ژنرال قاسم سلیمانی و البته من میخواهم
سید حسن نصرهللا را بهاین لیست اضافه کنم؛ این
افراد نهتنها برای استقالل مردم خود ،بلکه برای آزادی
همه مردم ،فارغ از ملیت ،نژاد و مذهب جنگیدند.
آنهــا دنیا را میدان جنگ خود میدیدند .افــرادی
ماننداینهاهیچملیتثابتیندارند.آنهاشهروندان
جهان هستند و هرجا که این مبارزه الزم باشد برای
آزادی میجنگند .این یک نژاد نادر از افراد است .ما
بیشتر شبیه آنها نیاز داریم.

اورکت سبز
سیگار برگ و
سخنرانیهای
چندساعته

ِ
فیدل کاسترو
متولد  ۱۳اوت ۱۹۲۶
سیاستمدارانقالبی
ونخستینرهبر
استقالل کوبا بود.
او همچنین از سال
 ۱۹۵۹تا ۱۹۷۶
میالدی بهعنوان
نخستوزیر و سپس
بهعنوان رئیسجمهور
این کشور فعال بود.
ریاست جمهوری
او تا سال  ۲۰۰۸نیز
بهطول انجامید.
کاسترو سرانجام
در  ۲۵نوامبر ۲۰۱۶
فوت کرد .پس از او
برادرش رائول کاسترو
جایگزین او شده است.
لباس سبز ،سیگار
برگ و سخنرانیهای
چندساعته همواره آدم
را یاد او میاندازد.
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