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 Political  سياسی

  
  گونزالز مايک

   ايران- علی کاظمی: فرستنده
  ٢٠١٧ جنوری ١٣

  در ستايش و نکوھش فيدل
ھای اخير ھنوز در   در سالاش حضور شکننده. ای است برجسته ، چھرهی، با ھر معيار)٢٠١٦ – ١٩٢٦(فيدل کاسترو 

 کوبا را تجربه نکرده ١٩٥٩ بخش انقالب  که شوک مسرتئیھا انداز بود، حتی ميان نسل ی التين طنينامريکاسراسر 

  .بودند

اسپانيا، اياالت متحد به خود } ۀسلط{بخش آن را از ئيھای رھا جنگ. ترين نماد استعمار بود کوبا، پيش از انقالب، مھلک

يافته را  استقالل االت متحده قانون اساسی اين کشور تازهيو حكومت آن كشور مدعی اين پيروزی شد؛ ا  اختصاص داد

 . خود بر آن مطمئن شودۀ بازنويسی کرد تا از سلطینحو به

فرھنگ کوبا ــ . شد تا کوبا را در شرايط تسليم و اطاعت نگه دارد برداری می شکر کوبا برای منافع امپرياليستی بھره

  .شد ی بردگانی که حاضر به سکوت نبودند ــ از محتوا خالی و برای مصرف به گردشگران عرضه میصدا

اش   جھانیۀ، اياالت متحده را که از سلطی کوچک كارائيبۀجزير.  به پايان رسيد١٩٥٩ جنوریھا اما در اول  تمامی اين

شده ايستادند و جشن  بخش ملی سرکوبئي رھاھای  جنبشۀشده، ھم  کشورھای اشغالۀھم. دياطمينان داشت به مصاف طلب

  .رسيد که غول پوشالی است سرانجام به نظر می. گرفتند

ھا ايستاد، و ھمين ايستادگی، علت قھر و خشم کور  خواھیھديدھا و باجفيدل کاسترو، بارھا و بارھا، در برابر ت

ده، شش دھه کوبا را در محاصره نگه خواه و دموکرات اياالت متحھای جمھوري دولت. دھد ا توضيح میدشمنانش ر

  .رغم ناکارآمدی، تحريم کوبا را برای شش دھه حفظ کردند داشتند و به

 مقاومت جمعی خنثی کرد؛ اما بحران ١٩٦١ را در سال» ھا  خليج خوک« به امريکاحمايت  ِد، تجاوز تحتيترد یب

 و کوبا بازيگر کوچکی در بازی قدرت جھانی ، به رھبری ھاوانا نشان داد که پشتيبانی شوروی مشروط١٩٦٢ موشکی

اش  ترين مرحله ای بود که کشور به راديکال طور موقت از مسکو دور شد، اين ھمان لحظه به اين ترتيب، كوبا به. است

ا که کوبای  پيوست؛ لحظه ی التين تا ويتنام، امريکامشترک، از  ای   بخش جھان سوم در جبھهئيگام نھاد و به مبارزات رھا

  .افتيی  میگوارا تجل بخش و نماد خيزش ستمديدگان بود كه در تصوير چهالھام

در پرو، گواتماال و ونزوئال، . شد  عطفی برای انقالب محسوب می ۀ در بوليوی، نقط١٩٦٧ گوارا در اکتبر مرگ چه

از ھر چيز نگران بقای شه بيش يفيدل که ھم. بار شکست خورده بود  کوبا، با عواقبی فاجعهۀتالش برای تکرار تجرب
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 چريکی یژيکرد، از سترات وپنجه نرم می اش دست ھای اقتصادی  بود و با محدوديت ی کور ا محاصره کوبای تحت 

  .نشينی کرد عقب

 از پايان ی، حاك)ناپذير بود که اجتناب( ميليون تن ١٠ ، شکست در برداشت شکر برای توليد١٩٦٩ يک سال بعد، در

ً سال، کوبا كامال و صراحتا به آغوش اتحاد جماھير شوروی افتاد که در مالءعام از آن طی يک. يک دوران بود ً

يلی رفت تا پيروزی آلنده در چکه فيدل به  ھنگامی. كرد اد میي ائتالف و مصالحه یژی جھان سوميعنوان سترات به

 برای نشان دادن چيت پينوۀندين آسوی سوسياليسم تبريک بگويد، حاميا انتخابات و فرايند مسير پارلمانی او را به

  .ھا ريختند اعتراض خود به كاسترو به خيابان

 ناسيوناليستی ۀکه فيدل سابق با اين. ھا، کاسترو اعالم کرد که انقالب، سوسياليستی است پس از تجاوز به خليج خوک

 شوروی و نقش مرکزی حزب شناختن وابستگی اقتصادی کوبا به اتحاد تيرسم  بهۀمنزل راديکال داشت، اظھاراتش به

  .در آينده بود) شده از نو بنا (کمونيست 

اين ديدگاه . شد در اين چارچوب، سوسياليسم به معنای يک دولت مرکزی قدرتمند در چارچوب الگوی شوروی درک می

 یھا ل گروه عمۀتواند بر پاي انقالب می: ھا ھمسانی داشت  پيروزی انقالبۀ نحوۀگوارا دربار با نگاه کاسترو و چه

  .ی به پيروزی دست يابدئ قالبی به نمايندگی از جنبش توده کادرھای انۀگذ جان کوچک و از

، کاسترو از تجاوز شوروی به چکسلواکی دفاع کرد و بار ديگر وابستگی کوبا به اتحاد جماھير شوروی و ١٩٦٨ در

فريقای جنوبی اعمال اترش را در    جسورانهاست خارجیيداد؛ اما س  را نشان  نيز سرشت دولت جديد بعد از مرگ چه

  .کرد 

كننده بود و بر اعتبار ضدامپرياليستی  تعيين یراست ھای دست ، در شکست شورشئی، نقش نيروھای کوبا١٩٧٠ ۀدر دھ

ھای فريقا، نيرواافتن آپارتايد شتاب بخشيد؛ اما در شاخ ي روھا به پايانين نيترديدی نيست که اقدامات ا. افزود کاسترو 

ھای   که جنبشئیھا ، آن ھم حكومتدی شوروی بودنئ كرد كه متحد منافع منطقه ی دفاع مئیھا  از حكومتئیکوبا

  .کردند بخش داخلی را با خشونت سرکوب میئيرھا

گاه  کرد و از يک سو با نفوذ خود گاه اش استفاده می العاده از کاريزمای خارق. گاه مطيع و تابع نبود اما فيدل ھيچ

بازماندگان . کرد ل شخصی خود را بر دولت تقويت میوفرستاد و از سوی ديگر کنتر  به مسکو میئیدارھاشوھ

 ۀبه کوبا آمدند و ديکتاتوری باتيستا را سرنگون کردند، در پنج دھ» گرانما« از ١٩٥٦ نيروھای چريکی که در سال

ۀ  طبقئیرھا«امی آن بود، شباھت چندانی به سوسياليسمی که کاسترو ح. ًبعدی، عمدتا در کانون قدرت جای گرفتند

سوسياليسمی که با ساختار فرماندھی، بسيار شبيه ھمان ارتش چريکی است . نزد مارکس ندارد» کارگر به دست خود

 ۀرحمان بحث فيدل و دشمنی بی داشت، اقتدار غيرقابل آنچه اين سوسياليسم را سرپا نگه می. ش بودفرماندھکه فيدل 

ه نه تنھا صدھا بار تالش کرد فيدل را به قتل برساند، بلکه قصد داشت مردم کوبا را با گرسنگی تا پای  بود کامريکا

  .مرگ، به تسليم وادارد

انگيزترين  ستايش.  واقعی نيز بر جای گذاشتئیدر اين شرايط سخت، نظامی که انقالبيون بنا کرده بودند، دستاوردھا

ھای شوروی و  افزون بر اين، حتی پيش از قطع کمک. نی بھداشت و آموزش استاين دستاوردھا، نظام کارآمد و ھمگا

تنھا فداکاری و .  فاجعه پيش بردۀپس از آن، زندگی روزمره، سخت بود و اين جزيره را تا آستان» ۀدوران ويژ«

ھای جدی نيز  ايتید، نارضئيگرا ھمبستگی جمعی بود که مانع فروپاشی شد؛ اما ھمچنان که اميدھای انقالب به يأس می

 ، مقاومت در محيط کار و برای مثال سرخوردگی کھنه)غيبت از کار(آمد که خود را به شکل کارگريزی  پديد می
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شد   کاالھای مصرفی کمبود ديده میۀھرچند تأمين اجتماعی اوليه وجود داشت، در زمين. داد  نشان میئیفريقااسربازان  

  .شد  مییديرخورد شدو با مخالفت، به ھر شکلی که بود، ب

ل فيدل اداره وکنتر تحت» تاريخی« را شماری از رھبران  ھای رھبری ارگان(تمرکز شديد قدرت در رأس ھرم 

طور متمرکز   سطوح بهۀنھادھای سياسی، در ھم. ، ھرگونه امکان دموکراسی سوسياليستی را خاموش كرد)کردند می

در . ھای دفاع از انقالب، مراقب بودند ھيچ مخالفتی صورت نپذيرد ھای محلی، مانند کميته شدند؛ ارگان ل میوکنتر

ل ياھو گسي پرھیھا ئیمايپ ان راهي، میامي به مئیكرد، ھزاران كوبا یجاد مي سروصدا ایلي خیتي كه نارضایمواقع

  .كردند یخطاب م» تفاله«شدگان را  شدند كه رانده یم

که  جای اين غات امپرياليستی ناديده بگيريم، بهيعنوان تبل قدان داخلی را بهخواھی منت ای بود که دموکراسی ًکار نسبتا ساده

رسانی  اطالع. شان بدل کند ھای تاريخ د آنان را به سوژهي نامش باۀ شايستیحق مشروع کارگرانی بدانيم که سوسياليسم

و نھادھای دولتی در ھر در دسترس بود، » گرانما« دولتی ۀ تنھا از طريق روزنامینفوذ عمومی به شکل غيرقابل

  .ھای رھبری نبودند  برای ابالغ تصميمئیھا  بيش از کانالیسطح

يک بوروکراسی غيرشفاف، که تنھا پاسخگوی خودش بود، با دسترسی ويژه به کاالھا و خدمات، در چارچوبی که 

گاه کاسترو برای يوب ھای گاه ستدرخوا. ای دستخوش فساد شد طور فزاينده افته بود، بهياقتصاد به تدارکات اوليه تقليل 

  .ماند نخورده باقی  ن نظام دستيکرد، اما ا دار را برکنار می لهأ، برخی افراد مس»تصحيح«

فيدل و تمايل او برای يافتن متحدانی در ھر جای دنيا، توانست در پی سقوط   ۀ سياسی زيرکانۀكوبا، به لطف غريز

گيرند،  ويکم جشن می  بيستۀميراث فيدل را در سد» موج صورتی«ھبران كه ر نياما با ا. اروپای شرقی سرپا بماند

ھای چندانی برای يادگيری از  داری که بر دموکراسی و مشارکت تأکيد دارند، درس ھای جديد ضدسرمايه برای جنبش

  .کوبا وجود ندارد

سم نشان داد و اجازه داد واقعيت اين است که در نھايت، اين جزيره تفسيری بسيار اقتدارگرايانه از سوسيالي

 انكار شود و رژيمی ظھور كند كه امروزه بر کوبا مسلط است، رژيمی ی، نقاد)يک بار(گرايان سركوب شوند  ھمجنس

کنند؛ آنان از ورود کوبا  ل و مديريت میوھا و فرماندھان نظامی، اقتصاد را کنتر که در آن گروه کوچکی از بوروکرات

  .خواھند شد، نه اکثريت مردم کوبامند  به بازار جھانی بھره

مرگ او با سوگواری در سرتاسر جھان سوم ھمراه . ً بيمار شد، و پس از آن نسبتا کم سخن گفت٢٠٠٦ فيدل در سال

بقای کوبا . کرد مايندگی می از سرکوب امپرياليستی را نئید، امکان رھايرا کوبا برای مدت زمانی مديخواھد بود، ز

نامش   ۀبا اين ھمه، دولتی که کاسترو بنيان گذاشت، يادآور آن است که ھر سوسياليسمی که شايست. بخش اميد بودالھام

  .باشد، نيازمند دموکراسی عميق و راديکال است

  نقد اقتصاد سياسی: ترجمه

  :ای است از اين مقاله ترجمه

Mike Gonzalez, Fidel Castro (1926–2016), Jacobin, 27 Nov. 2016  
  

  :يادداشت

ا ھميشه به اين اصل باورمند بوده و جھت تطبيق آن رزميده ايم که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ، م
آنھا خودداری " شيطان سازی"و " اسطوره سازی"می بايد با آنھا به مثابۀ انسان و در بستر تاريخ برخورد نموده، از 

بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای منفی  آموزاند که انسانھا  میچنين طرز ديدی به ما. ورزيد
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برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگانی آنھا می بايد با امانتداری کامل ياد نموده . نيز باشند
ه، ضمن آن که با چنين نگرشی تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفت

را در يک بررسی مادی تاريخی می بايد از اساس منتفی ساخت، با نقد آگاھانه و دقيق راه تجربه " معصوميت"اصل 
  .آموزی مثبت را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساخت

  :با حرکت از ھمين موضع به خود حق می دھيم بنويسيم
احترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم " کاسترو"قالبی ما ضمن آن که به مبارزات ان

جنايتگستر امريکا، امری ستودنی و آموزنده می دانيم، عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در 
نبود، قابل انتقاد " مارکسيزم لنينيزم "و" رويزيونيزم"جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين 

می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته 
از قتل عام بيش از يک ميليون افغان، من جمله ھزاران کمونيست پاکباز، کشور ما را به تباھی سوق داده، دو دسته به 

و حزب کمونيست " کاسترو"مپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص کام ا
  .که نه می شود از آن دفاع کرد و نه ھم کسی حق دارد آن را کتمان نموده، معکوس و منقلب جلوه دھد" کوبا"

 AA-AAادارۀ پورتال

  

 

 


