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زندگي در كوبا؛ 8 دالر در ماه! 

جوانان كوبا در جست وجوی آزادی

شورای خانه و مهد در كوبا 

كوبا تنها چند مايل با اياالت متحده فاصله 
دارد، اما سبك زندگي در كوبا فرسنگ ها از 

سبك زندگي در آمريكا دور است.
 تنها 150 كيلومتر آن س��وتر در جنوب، 
يك شهروند عادي كوبايي در هاوانا 8 دالر 
در ماه بابت ش��غل تمام وق��ت خود در يك 
فروشگاه دريافت مي كند. در كوبا يك پرس 
غذا در مك دونال��د 3 دالر هزينه دارد. پس 
چگون��ه كوبايي ها غذاي خانواده هايش��ان 
را تامي��ن مي كنن��د؟ هزين��ه س��وخت 

خودرو هايشان از كجا مي آيد؟ 
 اكثر كوبايي ها تواناي��ي اقتصادي خريد 
اجناس به دالر را ندارند، مگر آن دسته از آنها 
كه اقوامي در ميامي دارند كه برايشان دالر 
مي فرس��تند يا رانندگان تاكسي؛ اين تنها 
شغلي است كه در كوبا ش��غل آزاد به شمار 
مي رود، بقيه مردم ب��ا واحد پول كوبا )پزو( 
و از فروشگاه هاي دولتي )فروشگاه هاي پزو( 
خريد مي كنند؛ اين فروشگاه ها محصوالت 
بس��يار كمي دارند و گاهي كامال خالي اند. 
ام��روزه احتمال يافت��ن مواداوليه غذاهاي 
سنتي كوبا )گوش��ت خوك، ماهي، سير و 
روغن خوراكي( در بازار بس��يار كم اس��ت، 
زيرا تهيه غذا چنان گران است كه كوبايي ها 

عمال توانايي اقتصادي آن را ندارند. 
 كوبايي ه��ا ماهان��ه جيره غ��ذا دريافت 
مي كنند. در 1997 جي��ره ماهانه براي هر 
كوبايي از اين ق��رار بود: تقريب��ا 2/5 كيلو 
برنج، 1/5كيل��و لوبيا، 5 تخم مرغ، يك مرغ، 
25 گرم قهوه، ش��ير ب��راي ك��ودكان زير 
7سال، 3 پاكت سيگار و 2 رول كاغذ توالت. 
مردم با نارضايت��ي از اين كه هيچ ميوه تازه 
و س��بزي در جيره ش��ان نيس��ت، هر روز 
ساعت ها در صف مي ايس��تادند تا غذاها را 

دريافت كنند.

درمورد خريد س��وخت ب��راي خودرو ها، 
كوبايي ها مش��كلي ندارند زيرا اساسا اغلب 
افراد در كوبا پولي براي خريد خودرو ندارند! 
اكثر خودرو ه��اي كوبايي ها، خودرو هاي 
مس��تعمل آمريكاي��ي توليد ده��ه 1950 
هس��تند. الداه��اي روس��ي تولي��د دهه 
1970 را هم مي ت��وان در كوبا ديد. الداها، 
هديه هايي بودند كه پي��ش از پايان جنگ 
س��رد به كارگران نمونه ي��ا نظاميان حزب 
كمونيست تحويل شد البته در ازاي دريافت 
مبلغ كم��ي در ماه، اين الداه��ا كه نيمي از 
خودرو ه��اي كوب��ا را تش��كيل مي دهند، 

نمي توان فروخت. 
اگر پدري بخواهد زمان مرگش الدايش را 
به پسرش بدهد، نمي تواند اين كار را بكند، 
زيرا مالكيت خودرو پ��س از صاحب آن به 

دولت بازمي گردد.
خودرو هاي آمريكايي را مي توان خريد و 
فروش كرد اما قيمت ها بسيار باالست، اگر 
خودرو سالم باشد، دس��ت كم 1000 دالر 
قيمت خواهد داشت و تهيه قطعات يدكي 
آن نيز آس��ان نيس��ت. مكانيك ها در كوبا 
درواقع نوابغي هس��تند كه وقتي قطعه اي 
آسيب مي بيند، خود قطعه اي ديگر به جاي 

آن مي سازند.
 به دلي��ل گران ب��ودن خ��ودرو در كوبا، 
اف��رادي كه خ��ودرو دارن��د از آن به عنوان 
تاكسي هاي ش��خصي اس��تفاده مي كنند. 
مجوز رانندگي تاكسي در كوبا تقريبا ساالنه 
400 دالر اس��ت )درآمد متوسط ماهانه 8 
دالر را در نظر داش��ته باشيد(. اما اين مجوز 
به قيمت��ي كه بابت آن پرداخت مي ش��ود، 
مي ارزد، خصوصا اگر راننده تاكس��ي بتواند 
در كار جابه جا ك��ردن خارجي ها در  هاوانا 

شغلي به دست بياورد.

Valérie Gauriat| هنرمند، وبالگ نويس 
يا روشنفكر، همه در تالشند تا از هر راه ممكن 
تصوير كوبا را نزد جهانيان دگرگون كنند. نسل 
جديد كوبا، چه مخالف دولت باشد چه نباشد در 

جست وجوی آزادی است.
به نظر می رسد اصالحات اعمال شده توسط 
رائول كاسترو طی سال های گذشته كافی نبوده 
و آرزوهای نس��ل جديد كوبا برای بهترشدن و 
تغيير در وضع كشورشان را برآورده نكرده باشد.

لذت بردن و مصرف گرايی، فلس��فه زندگی 
بس��ياری از جوانان ام��روز كوبايی اس��ت كه 
عمری را در محروميت به سر برده اند. آنها اغلب 
می گويند كه عالقه ای به دخالت در سياس��ت 

ندارند. 

اتيان، خواننده كوبايی می گويد: »اين جا در 
كوبا خيلی از مردم بيكارند و ش��غلی ندارند. در 
كوبا وقت زي��اد داريم. اگر دنب��ال زمان و وقت 
می گرديد، بايد به كوبا بيايي��د. اگر دنبال پول 
هستيد، بايد به اروپا يا آمريكا يا هر جای ديگر 
برويد. ام��ا اگر دنب��ال آزادی هس��تيد، درون 

خودتان دنبالش بگرديد.«
اما در اين ميان جوانانی به چش��م می خورند 
ك��ه نظراتی متف��اوت دارن��د، نظرات��ی كه با 
سياس��ت های رژيم همخوانی ندارد و در موارد 
زيادی دردس��رهايی برای آنها ب��ه وجود آورده 
اس��ت. اما آنها به رغم مشكالتی مانند نظارت و 
سانسور شديد، در تالشند تا تغييرات اساسی در 

كشورشان ايجاد كنند.

در كوبا هر مهدكودك داراي ش��ورايي است 
كه متش��كل از اعضاي خانواده كودكان، مدير 
مهدك��ودك و نماين��ده س��ازمان هاي محلي 
)س��ازمان هاي زنان، مددكاران اجتماعي و ...( 
است. رياست اين شورا برعهده اعضاي خانواده 
كودكان است. جلس��ات اين شورا ماهي يكبار 
برگزار مي ش��ود و در آن نظرات و دغدغه هاي 

خانواده ها، راه ه��اي افزايش هم��كاري ميان 
مهدكودك و خانواده ها و موضوعات ديگر مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
محتواي موضوعات مختلف تدريس ش��ده 
به كودكان نيز در اين جلس��ات ب��ه خانواده ها 
منتقل مي شود تا آنان بتوانند در خانه بيشتر به 

كودكانشان كمك كنند.

حكومت كوب��ا دارای يك س��امانه بهداش��تی - 
ملی اس��ت و مس��ئوليت های مالی و اجراي��ی ارايه 
خدمات بهداش��تی به تمام��ی ش��هروندان كوبا به 
عهده اين سازمان است. هيچ بيمارستان يا درمانگاه 
خصوصی ای در كوبا وجود ندارد و ارايه تمامی خدمات 
بهداشتی توسط دولت صورت می گيرد. وزير كنونی 

بهداشت در كوبا خوزه رومن بالگور است.
نگرانی های كلی در مورد بيماری و ميزان و مرگ ومير 
نوزادان در دهه 19۶0 در كوبا وجود داشت. اما در دهه 
1980 اين نگرانی ها از بين رفت. چرا كه از آن زمان به 
بعد در وضع بهداشتی كوبا پيشرفت های قابل توجهی 
صورت گرفت. درحال حاضر، ميزان شيوع ايدز به ازای 
واحد جمعيت در كوبا تنها يك شش��م ميزان ايدز در 
آمريكا است. همچون ساير بخش های اقتصادی كوبا، 
تحقيقات فراوان همگی حاكی از آن هستند كه وضع 
بهداشت اين كشور نيز پس از اعمال تحريم ها عليه اين 
كشور توسط آمريكا ضربه شديدی خورد. البته قطع 
يارانه های دريافتی از ش��وروی نيز بی تاثير نبود. كوبا 
يكی از باالترين آمارهای »اميد زندگی« در منطقه را 
داراس��ت. به عبارتی ديگر ميانگين »اميد زندگی« در 
اين كشور 77٫۶4 سال است. )تنها پايين تر از آمريكا با 

ميانگين 78٫11 سال عمر(
در ده��ه 1950، كوبا يك��ی از بهتري��ن خدمات 
پزشكی را در قاره آمريكا دارا بود و فاصله ای با كيفيت 
خدمات بهداشتی در آمريكا و كانادا نداشت. كوبا يكی 
از پيش��گامان در معيار »اميد زندگی« ب��ود و تعداد 
پزشكان به ازای هر  هزار نفر جمعيت در كوبا از بريتانيا، 
فرانس��ه و هلند نيز باالتر بود. همچنين در آمريكای 
التين پ��س از اروگوئه و آرژانتين رتبه س��وم متعلق 
به كوبا بود. با اين وجود نابرابری هايی وجود داش��ت. 
چراكه اكثر پزشكان كوبا در ش��هرها و مناطق مهم 
حضور داشتند و شرايط در مناطق روستايی و به ويژه 
در اورينت )Oriente( به طرز قابل توجهی با مشكل 
مواجه بود. به عبارت دقيق تر، تنها 8 درصد جمعيت 
روستانشين به امكانات بهداشتی- درمانی دسترسی 
داشتند. اما در مجموع، ميزان مرگ ومير در اين كشور 
بسيار پايين بود )سومين كش��ور جهان( و طبق آمار 
سازمان بهداشت جهانی، كوبا دارای پايين ترين ميزان 

مرگ ومير نوزادان در آمريكای التين بود.
پس از انقالب

پس از انقالب و متعاقب اعمال تحريم كوبا توسط 
آمريكا، ميزان بيماری و مرگ ومير ن��وزادان در دهه 
19۶0 افزايش يافت. دول��ت جديد كوبا، به حمايت 
از خدمات بهداش��تی همگانی برخاس��ت. در 19۶0 
يك پزش��ك و انقالبی به نام چه گ��وارا اهداف خود را 
برای آينده خدمات بهداش��تی در كوبا در يك مقاله 
تحت عنوان »در باب پزش��كی انقالبی« ارايه كرد. در 
اين كتاب چنين آمده است: كاری كه امروز به وزارت 
بهداشت و سازمان های مشابه، سپرده می شود ارايه 
خدمات بهداش��تی همگانی برای بيش��ترين تعداد 
افراد ممكن، طرح ريزی برنامه های پزشكی در رابطه 
با پيشگيری از بيماری ها،و راهنمايی مردم برای انجام 

فعاليت های بهداشتی است.
اين اهداف، تقريبا پ��س از مدت ناچيزی، به دليل 
مهاجرت دس��ته جمعی نزديك به نيمی از پزشكان 
كوبا به آمريكا و ترك كشور مختل ش��د. پس از اين 

اتفاق، كوبا تنها دارای 3000 پزش��ك و 1۶ پروفسور 
در بخش پزشكی دانش��گاه  هاوانا بود. در ابتدای دهه 
19۶0، وزارت بهداش��ت و خدمات درمانی برنامه ای 
را برای ملی سازی و بومی س��ازی خدمات پزشكی و 

درمانی آغاز كرد.
در 197۶، برنامه های خدمات درمانی- پزش��كی 
كوبا در اصل 50 نسخه تجديدنظر شده قانون اساسی 
كوبا چنين عنوان شد: اين حق همه انسان هاست كه 
به خدمات و مراقبت های بهداشتی دسترسی داشته 
باشند. دولت اين حق را با ارايه مراقبت های پزشكی 
و بيمارس��تانی رايگان تضمين می كن��د. به عبارت 
دقيق تر، از طريق تأسيس ش��بكه خدمات پزشكی 
روستايی، درمانگاه های چندگانه، بيمارستان ها، مراكز 
پيش��گيری و درمان تخصصی، ارايه رايگان خدمات 
دندانپزشكی، ترويج كمپين های عمومی بهداشت، 
آم��وزش بهداش��ت، معاينه های پزش��كی منظم، 
واكسيناسيون عمومی و ساير معيارهای سنجش برای 
پيشگيری از ش��يوع بيماری ها. تمامی اقشار جامعه 
در اين فعاليت ه��ا و برنامه ها از طريق س��ازمان های 

اجتماعی و مردمی شركت می كنند.
نسبت تعداد پزشك به بيمار در كوبا طی نيمه دوم 
قرن بيستم به شكل چش��مگيری افزايش يافت. به 
عبارت دقيق تر، از 9٫2 پزشك به ازای هر 10 هزار نفر 
در  س��ال 1958، به 58٫2 پزشك به ازای هر 10 هزار 
نفر در  س��ال 1999. در ده��ه 19۶0، كوب��ا، برنامه 
واكسيناس��يون های همگانی را پياده كرد. اين اقدام 
باعث ريشه كن شدن بسياری از بيماری های واگيردار 
ازجمله فلج اطفال و سرخجه شد. هر چند كه برخی 
بيماری ها طی دوره خاص )فش��ار اقتصادی( در دهه 
1990 افزاي��ش يافت )نظير آبل��ه مرغان، هپاتيت و 
سل(. برنامه های ديگر شامل اقدام برای كاهش ميزان 
مرگ ومير نوزادان در 1970 بود كه به ويژه معطوف به 

مراقبت های والدين و مربوط به مادر می شد.
پس از فروپاشی شوروی

قطع شدن يارانه های ارسالی از شوروی باعث شد 
تا كوبا در اوايل دهه 1990 دچار قحطی ش��ود. با اين 
وجود دولت كوبا از دريافت كمك های غذايی، دارويی 

و مالی آمريكا به اين كش��ور تا  سال 1993 خودداری 
كرد.

در  س��ال 2007 كوب��ا عن��وان كرد ك��ه درحال 
رايانه ای ك��ردن و ايج��اد ش��بكه بانك خ��ون ملی، 
تصويربرداری پزش��كی و مربوط به كليه است. كوبا 
پس از فرانسه، دومين كش��ور جهان است كه دست 
به چنين اقداماتی زده  است. كوبا درحال آماده سازی 
دفتر ثبت رايانه ای امور بهداش��ت، سامانه مديريت 
بيمارس��تانی، مراقبت های بهداشتی اوليه، خدمات 
بخش آم��وزش، پروژه های ژنتيك پزش��كی، علوم 
اعصاب و نرم افزار آموزشی اس��ت. هدف از انجام اين 
اقدامات، ارايه خدمات بهداش��تی با كيفيت باال برای 
همه مردم كوبا و به طور رايگان، افزايش متخصصان 
و ترقی پروژه های توسعه تحقيقات است. يك بخش 
مهم از اين فرآيند تضمين دستيابی تمامی واحدها و 
كارمندان سامانه بهداشت ملی به وب سايت بهداشت 

و شبكه اطالعات كوبا)INFOMED(  است.
وضعیت کنونی

بر مبنای آمارهای سازمان بهداشت جهانی
- اميد زندگی در كوبا برای مردان 7۶٫0 و برای زنان 

80٫0 است. )ميانگين جهانی ۶8 سال(
- ميزان مرگ ومي��ر كودكان در كوب��ا 8٫7 در هر 

1000 نفر است.
- ميزان مرگ ومير بزرگساالن در كوبا 131٫85 در 

هر 1000 نفر
- مجموع هزينه های بهداشت به ازای هر نفر در كوبا 

3۶3 دالر است. )200۶(
- نس��بت مجموع هزينه های بهداش��ت به توليد 

ناخالص داخلی در كوبا 7٫1درصد است.)200۶(
- احتمال مرگ كودك قبل از 5 س��الگی: ۶ در هر 

1000 نفر )ميانگين جهانی ۶5 نفر در هر  هزار نفر(
- ميزان شيوع ايدز:  يك نفر در هر  هزار نفر )ميانگين 

جهانی 8 نفر در هر  هزار نفر(
- درصدی از جمعيت كه در مناطق شهری زندگی 

می كنند: 7۶درصد )ميانگين جهانی 50درصد(
- ميزان شيوع سل: 2 نفر در هر  هزار نفر )ميانگين 

جهانی 170 نفر در هر  هزار نفر(

- ميزان افراد چاق در جمعيت مذكر 8درصد و در 
مونث 15٫4درصد است.

- 95٫2درصد جمعيت كوبا به آب آشاميدنی سالم 
دسترسی دارند.

- 94درص��د جمعيت كوب��ا دارای دس��تگاه های 
بازيافت آب و استفاده مجدد از آن هستند.

مقایسه وضع خدمات بهداشتی پیش و پس 
از انقالب

اميد زندگی در كوبا در  س��ال 1955، ۶3  سال بود. 
در 19۶0، ۶3٫9  سال بود. طبق آمار بانك جهانی در 
19۶0 متوس��ط اميد زندگی در جهان 50٫18  سال 
و در آمريكا ۶9٫77  س��ال بود. در  س��ال 2007، اميد 
زندگی در كوبا 78٫2۶ اس��ت. اين درحالی است كه 
متوسط اميد زندگی در جهان ۶8٫7۶ سال و در آمريكا 

77٫99 است.)آمار بانك جهانی(
ميزان مرگ ومير ك��ودكان قبل از 5 س��الگی در 
 س��ال 19۶0 در كوبا 54 نفر در ه��ر 1000 نفر بود. 
)بانك جهانی( اين درحالی بود كه اين ميزان در آمريكا 
32٫2 نفر در ه��ر 1000 نفر و ميانگي��ن جهانی در 
1970 )19۶0 موجود نيس��ت( 154٫۶۶ در هر  هزار 
نفر بود. اين آمار در  سال 2007 برای كوبا ۶٫5 نفر در 
هر  هزار نفر، برای متوس��ط جهانی ۶8٫01 نفر در هر 

 هزار نفر و برای آمريكا 7٫۶0 نفر در هر  هزار نفر است.
ميزان مرگ ومير نوزادان در كوبا در  س��ال 1957، 
32نفر در هر  هزار نفر بود. در سال های 2000-2005 
اين رقم ۶٫1 در هر  هزار نفر است. اين رقم برای آمريكا 
۶٫8 در هر  هزار نفر است. طبق آمار سازمان بهداشت 
جهانی در  س��ال 2009 اين رقم برای كوب��ا 5، برای 
متوسط جهانی 4۶، برای كشورهای با درآمد باال ۶ و 
برای آمريكا ۶ است. كوبا در  س��ال 1957، به ازای هر 
100هزار نفر دارای 128 پزش��ك و دندانپزشك بود. 
اين رقم قابل مقايسه با كش��ورهای اروپايی و باالتر از 
تمامی كشورهای منطقه بود. در  س��ال 2005، كوبا 
دارای ۶27 پزش��ك و 94دندانپزش��ك ب��ه ازای هر 
100ه��زار نفر بود. اين درحالی اس��ت كه در  س��ال 
2005، آمريكا دارای 255 پزشك و 54 دندانپزشك 

در 100هزار نفر جمعيت بود.

خدمات بهداشتی و پزشکی در كوبا

دولت كوبا طی 3 روز در مارس 2003، 75مخالف 
سياس��ی را بازداش��ت كرد. بس��ياری از اي��ن افراد 
روزنامه ن��گاران، فع��االن حقوق بش��ر و كتابداران 
برجسته بودند. بسياری از بازداشت شدگان درمورد 
زندگی در كوبا گزارش های انتقادی تهيه كرده و به 
رسانه های خبری بين المللی ارسال می كردند. رژيم 
كوب��ا از توجه فزاينده بين المللی ب��ه اين گزارش ها 
هراسان ش��ده بود. دولت به واس��طه  ترس از دست 
دادن كنترل بر مردم، تصميم به س��ركوب اين افراد 
گرفت. اين س��ركوب بعدا به بازداش��ت های »بهار 
سياه« معروف شد. كاسترو برای مشروعيت بخشی 
به بازداش��ت ها، مخالفان را به دريافت كمك مالی از 
اياالت متحده برای بی ثبات كردن اوضاع سياس��ی 
كش��ور متهم كرد. مخالفان در محاكمات يك روزه 
محكوم ش��ده و به آنها احكام حبس از ۶ تا 28 سال 
داده ش��د. اين افراد در دوره  زندان، متحمل آزارهای 
جسمی بسياری ش��دند، دادن آب  آلوده به مدفوع و 
غذای مخلوط شده با كرم و محروميت از مراقبت های 

بهداشتی ازجمله اين آزار و اذيت ها است.
گروهی از زنان كه به »زنان سپيدپوش« معروف 
ش��دند، تصميم گرفتن��د مخالفت خ��ود را با اين 
س��ركوب كه در دوران اخير در كوبا از حيث شدت 
سابقه نداشته، علنی كنند. زنان سپيدپوش به عنوان 
گروهی از مادران، خواهران و خويشان زندانيان كار 
خود را آغاز كردند و اميد داش��تند عزيزان خود را از 

زندان آزاد كنند.
اهداف و مقاصد

ميريام ليوا، يكی از اعضای گروه زنان سپيدپوش 
می گويد: »هدف ما صرفا انسان دوس��تانه اس��ت؛ 

آزادی زندانيان مارس 2003«.
زنان سپيدپوش در اولين واكنش به بازداشت های 
بهار سياه خواستار آزادی اعضای خانواده و عزيزان 
خود از زن��دان ش��دند. آنها اميد داش��تند كه اين 
خواسته را با س��ازماندهی تظاهرات مسالمت آميز 
كه دو هفته پس از بازداش��ت ها آغاز ش��د، محقق 
سازند. هدف اوليه  گروه، آزادی 75 زندانی سياسی 
باقی مان��د، ام��ا ماموريت كلی زنان س��پيدپوش 
گس��ترش يافت. زنان ديگری نيز كه مس��تقيما 
تحت تأثير بازداشت های بهار سياه قرار نگرفته اما با 

تاكتيك های سركوبگرانه  دولت كوبا مخالف بودند به 
اين گروه پيوستند.

الرا پوالن، يكی از زنان سپيدپوش می گويد: »من 
مبارزاتم را در ابتدا برای همسرم آغاز كردم و سپس 
برای گروه و اكنون برای تغييرات به س��وی داشتن 
جامعه ای بهتر. م��ا قابليت هايی در خود يافتيم كه 

قبال از آن بی اطالع بوديم.«
زنان س��پيدپوش دو هفته پس از بازداشت های 
بهار سياه در سال 2003 نخستين گردهمايی خود 
را در كليسای س��انتا ريتا در  هاوانا آغاز كردند. كار 
گروه با فراخوان زنان خويش��اوند بازداشت شدگان 
توسط بالنكا رئيس و الرا پوالن آغاز شد. طی چند 
هفته آنها توانس��تند 30 زن را بسيج كنند - زنانی 
كه از آن زمان تاكنون هيچ يك ساكت ننشسته اند- 
حلقه  رهب��ری زنان س��پيدپوش عالوه بر رئيس و 
پوالن ش��امل اس��ت بر: ميريام ليوا، همسر اسكار 
اسپينوزا ِچيپه؛ برتا سولر، همسر آنجل مويا آكوستا؛ 
لويدا والِدس، همسر آلفردو فليپه فوئنتس؛ و خوليا 

نونِس، همسر آدولفو فرناندز سينز.
با آن كه زنان س��پيدپوش در فعالي��ت خود در 
چارچوب تنگ فضای سياسی بسته كوبا محتاط 
بوده اند، اما با مقاومت ش��ديد از سوی دولت مواجه 

ش��ده اند. دولت آنها را به همكاری با اياالت متحده 
جهت سرنگونی رژيم سوسياليست در كوبا متهم 
و تالش كرده آنها را بازداشت كند. به گفته يكی از 
مقامات دولت كوبا، زنان سپيدپوش »توسط اربابان 

يانكی خود... تحريك شده اند.«
زنان سپيدپوش همچنين از س��وی طرفداران 
حكومت، كه به باور مخالفان، مجری اوامر دولت اند، 

مورد توهين و حمله فيزيكی قرار گرفته اند.
دولت كوبا به ش��دت رس��انه ها را كنترل و از اين 
طريق تصوير ارايه شده از زنان سپيدپوش را تحريف 
می كند. در آوري��ل 2008، چند تن از اعضای زنان 
سپيدپوش تحصنی برگزار كردند كه در جريان آن 
مورد توهين و ناسزاگويی حدود 100 تن از هواداران 
دولت قرار گرفتند. پليس به كمك اين گروه، زنان را 
به زور سوار اتوبوس كرده و از آن منطقه بيرون برد. 
تلويزيون دولتی به جای نمايش تصاوير بيرون كردن 
اجباری زنان بخش های گزينش شده ای از مكالمه 
تلفنی زنان س��پيدپوش با ايلِنا راس لِتيِنن، عضو 
مجلس نمايندگان آمريكا را پخش كرد. گفت وگوی 
اين خانم عضو مجلس نمايندگان هيچ ارتباطی با 
تحصن نداشت و صرفا بيان همبستگی وی با زنان 
س��پيدپوش بود. با اين حال، دول��ت كوبا مكالمه  

تلفنی را ضبط كرده و آن را در بخش خبر تلويزيون 
پخش كرده ب��ود تا ادعای خ��ود را مبنی بر اين كه 
زنان س��پيدپوش يك گروه سياسی »ضدانقالب« 
در پوششی ديگر هس��تند و توسط اياالت متحده 
كنترل می شوند، اثبات كند. يكی از تظاهركنندگان 
می گفت: »همه اين داس��تان يك نمايش مسخره 
است و حكومت دارد اطالعات را دستكاری می كند. 
حكومت تصاوير مربوط به كشاندن ما به اين سو و 

آن سو و لگد زدن به ما را نشان نداد.«
پیام و مخاطب

زنان سپيدپوش با هدف آزاد كردن اعضای زندانی 
خانواده تصميم به تظاهرات هفتگی مسالمت آميز 
در خيابان ه��ای  هاوان��ا گرفتند. زنانی كه س��راپا 
سپيدپوش هستند، هر يكشنبه در مراسم كليسای 
سانتا ريتا مالقات كرده و سپس در سكوت، خيابان 
پنجم  هاوانا را طی می كنند. هركدام از آنها گلی در 
دست داشته و پيراهنی می پوشد كه روی آن تصوير 
خويشاوند زندانی او با تعداد سال های محكوميت 
زندان وی نقش بسته است. آنها با اين تظاهرات اميد 
دارند آگاهی نسبت به قربانيان بازداشت های بهار 
س��ياه را افزايش داده و به حكومت يادآور شوند كه 

عزيزان خود را فراموش نكرده اند.
روش های مسالمت آميز زنان سپيدپوش شايد 
كليد موفقيت آنها باش��د. برخی بر اي��ن باورند كه 
اگر آنها تظاهرات خود را كامال به نحو مسالمت آميز 
برگ��زار نمی كردن��د، جنبش آنها يكباره توس��ط 
حكوم��ت ناب��ود می ش��د. ميري��ام لي��وا، يكی از 
تظاهركنن��دگان می گويد: »من فك��ر می كنم به 
همين دليل اس��ت كه ما در جامعه كوبا جايگاهی 
داريم و حكوم��ت بايد قدم زدن م��ا در خيابان ها و 
اعالم مطالبات مان را بپذيرد. اين برای اولين بار است 
كه حكومت كوبا اين واقعيت را پذيرفته كه كسی 
حق دارد بيرون آمده و در فضای عمومی سخنش 
را بگويد.« آنها همچنين به حكومت كوبا نامه هايی 
نوشته و خواستار آزادی زندانيان شده و از دولت های 
خارجی درخواس��ت حمايت كرده اند. تا اين زمان، 
22تن از بازداشت شدگان بهار سياه آزاد شده اند و 
زنان س��پيدپوش به مبارزه برای آزادی 53 زندانی 

باقی مانده ادامه می دهند.

زنان سپید پوش
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