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در ستايش و نکوھش فيدل
فيدل کاسترو ) ،(٢٠١٦ – ١٩٢٦با ھر معياری ،چھرهای است برجسته .حضور شکنندهاش در سالھای اخير ھنوز در
سراسر امريکای التين طنينانداز بود ،حتی ميان نسلھائی که شوک مسرتبخش انقالب  ١٩٥٩کوبا را تجربه نکرده
بودند.
کوبا ،پيش از انقالب ،مھلکترين نماد استعمار بود .جنگھای رھائيبخش آن را از }سلطۀ{ اسپانيا ،اياالت متحد به خود
اختصاص داد و حكومت آن كشور مدعی اين پيروزی شد؛ اياالت متحده قانون اساسی اين کشور تازهاستقالليافته را
بهنحوی بازنويسی کرد تا از سلطۀ خود بر آن مطمئن شود.
شکر کوبا برای منافع امپرياليستی بھرهبرداری میشد تا کوبا را در شرايط تسليم و اطاعت نگه دارد .فرھنگ کوبا ــ
صدای بردگانی که حاضر به سکوت نبودند ــ از محتوا خالی و برای مصرف به گردشگران عرضه میشد.
تمامی اينھا اما در اول جنوری  ١٩٥٩به پايان رسيد .جزيرۀ کوچک كارائيبی ،اياالت متحده را که از سلطۀ جھانیاش
اطمينان داشت به مصاف طلبيد .ھمۀ کشورھای اشغالشده ،ھمۀ جنبشھای رھائيبخش ملی سرکوبشده ايستادند و جشن
گرفتند .سرانجام به نظر میرسيد که غول پوشالی است.
فيدل کاسترو ،بارھا و بارھا ،در برابر تھديدھا و باجخواھیھا ايستاد ،و ھمين ايستادگی ،علت قھر و خشم کور
دشمنانش را توضيح میدھد .دولتھای جمھوريخواه و دموکرات اياالت متحده ،شش دھه کوبا را در محاصره نگه
داشتند و بهرغم ناکارآمدی ،تحريم کوبا را برای شش دھه حفظ کردند.
تجاوز تحتحمايت امريکا به »خليج خوکھا« را در سال  ١٩٦١مقاومت جمعی خنثی کرد؛ اما بحران
بیترديد،
ِ
موشکی  ،١٩٦٢به رھبری ھاوانا نشان داد که پشتيبانی شوروی مشروط و کوبا بازيگر کوچکی در بازی قدرت جھانی
است .به اين ترتيب ،كوبا بهطور موقت از مسکو دور شد ،اين ھمان لحظهای بود که کشور به راديکالترين مرحلهاش
گام نھاد و به مبارزات رھائيبخش جھان سوم در جبھهای مشترک ،از امريکای التين تا ويتنام ،پيوست؛ لحظهای که کوبا
الھامبخش و نماد خيزش ستمديدگان بود كه در تصوير چهگوارا تجلی می يافت.
مرگ چهگوارا در اکتبر  ١٩٦٧در بوليوی ،نقطۀ عطفی برای انقالب محسوب میشد .در پرو ،گواتماال و ونزوئال،
تالش برای تکرار تجربۀ کوبا ،با عواقبی فاجعهبار شکست خورده بود .فيدل که ھميشه بيش از ھر چيز نگران بقای
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کوبای تحت محاصرهای کور بود و با محدوديتھای اقتصادیاش دستوپنجه نرم میکرد ،از ستراتيژی چريکی
عقبنشينی کرد.
يک سال بعد ،در  ،١٩٦٩شکست در برداشت شکر برای توليد  ١٠ميليون تن )که اجتنابناپذير بود( ،حاكی از پايان
يک دوران بود .طی يک سال ،کوبا كامال ً و صراحتا ً به آغوش اتحاد جماھير شوروی افتاد که در مالءعام از آن
بهعنوان ستراتيژی جھان سومی ائتالف و مصالحه ياد میكرد .ھنگامیکه فيدل به چيلی رفت تا پيروزی آلنده در
انتخابات و فرايند مسير پارلمانی او را بهسوی سوسياليسم تبريک بگويد ،حاميان آيندۀ پينوچيت برای نشان دادن
اعتراض خود به كاسترو به خيابانھا ريختند.
پس از تجاوز به خليج خوکھا ،کاسترو اعالم کرد که انقالب ،سوسياليستی است .با اينکه فيدل سابقۀ ناسيوناليستی
راديکال داشت ،اظھاراتش بهمنزلۀ بهرسميتشناختن وابستگی اقتصادی کوبا به اتحاد شوروی و نقش مرکزی حزب
کمونيست )از نو بنا شده( در آينده بود.
در اين چارچوب ،سوسياليسم به معنای يک دولت مرکزی قدرتمند در چارچوب الگوی شوروی درک میشد .اين ديدگاه
با نگاه کاسترو و چهگوارا دربارۀ نحوۀ پيروزی انقالبھا ھمسانی داشت :انقالب میتواند بر پايۀ عمل گروهھای
کوچک و ازجانگذۀ کادرھای انقالبی به نمايندگی از جنبش تودهئی به پيروزی دست يابد.
در  ،١٩٦٨کاسترو از تجاوز شوروی به چکسلواکی دفاع کرد و بار ديگر وابستگی کوبا به اتحاد جماھير شوروی و
نيز سرشت دولت جديد بعد از مرگ چه را نشان داد؛ اما سياست خارجی جسورانهترش را در افريقای جنوبی اعمال
کرد.
در دھۀ  ،١٩٧٠نقش نيروھای کوبائی ،در شکست شورشھای دستراستی تعيينكننده بود و بر اعتبار ضدامپرياليستی
کاسترو افزود .ترديدی نيست که اقدامات اين نيروھا به پايانيافتن آپارتايد شتاب بخشيد؛ اما در شاخ افريقا ،نيروھای
کوبائی از حكومتھائی دفاع میكرد كه متحد منافع منطقهئی شوروی بودند ،آن ھم حكومتھائی که جنبشھای
رھائيبخش داخلی را با خشونت سرکوب میکردند.
اما فيدل ھيچگاه مطيع و تابع نبود .از کاريزمای خارقالعادهاش استفاده میکرد و از يک سو با نفوذ خود گاهگاه
ھوشدارھائی به مسکو میفرستاد و از سوی ديگر کنترول شخصی خود را بر دولت تقويت میکرد .بازماندگان
نيروھای چريکی که در سال  ١٩٥٦از »گرانما« به کوبا آمدند و ديکتاتوری باتيستا را سرنگون کردند ،در پنج دھۀ
بعدی ،عمدتا ً در کانون قدرت جای گرفتند .سوسياليسمی که کاسترو حامی آن بود ،شباھت چندانی به »رھائی طبقۀ
کارگر به دست خود« نزد مارکس ندارد .سوسياليسمی که با ساختار فرماندھی ،بسيار شبيه ھمان ارتش چريکی است
که فيدل فرماندھش بود .آنچه اين سوسياليسم را سرپا نگه میداشت ،اقتدار غيرقابلبحث فيدل و دشمنی بیرحمانۀ
امريکا بود که نه تنھا صدھا بار تالش کرد فيدل را به قتل برساند ،بلکه قصد داشت مردم کوبا را با گرسنگی تا پای
مرگ ،به تسليم وادارد.
در اين شرايط سخت ،نظامی که انقالبيون بنا کرده بودند ،دستاوردھائی واقعی نيز بر جای گذاشت .ستايشانگيزترين
اين دستاوردھا ،نظام کارآمد و ھمگانی بھداشت و آموزش است .افزون بر اين ،حتی پيش از قطع کمکھای شوروی و
»دوران ويژۀ« پس از آن ،زندگی روزمره ،سخت بود و اين جزيره را تا آستانۀ فاجعه پيش برد .تنھا فداکاری و
ھمبستگی جمعی بود که مانع فروپاشی شد؛ اما ھمچنان که اميدھای انقالب به يأس میگرائيد ،نارضايتیھای جدی نيز
پديد میآمد که خود را به شکل کارگريزی )غيبت از کار( ،مقاومت در محيط کار و برای مثال سرخوردگی کھنه
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سربازان افريقائی نشان میداد .ھرچند تأمين اجتماعی اوليه وجود داشت ،در زمينۀ کاالھای مصرفی کمبود ديده میشد
و با مخالفت ،به ھر شکلی که بود ،برخورد شديدی میشد.
تمرکز شديد قدرت در رأس ھرم )ارگانھای رھبری را شماری از رھبران »تاريخی« تحتکنترول فيدل اداره
میکردند( ،ھرگونه امکان دموکراسی سوسياليستی را خاموش كرد .نھادھای سياسی ،در ھمۀ سطوح بهطور متمرکز
کنترول میشدند؛ ارگانھای محلی ،مانند کميتهھای دفاع از انقالب ،مراقب بودند ھيچ مخالفتی صورت نپذيرد .در
مواقعی كه نارضايتی خيلی سروصدا ايجاد میكرد ،ھزاران كوبائی به ميامی ،ميان راهپيمائیھای پرھياھو گسيل
میشدند كه راندهشدگان را »تفاله« خطاب میكردند.
کار نسبتاً سادهای بود که دموکراسیخواھی منتقدان داخلی را بهعنوان تبليغات امپرياليستی ناديده بگيريم ،بهجای اينکه
حق مشروع کارگرانی بدانيم که سوسياليسمی شايستۀ نامش بايد آنان را به سوژهھای تاريخشان بدل کند .اطالعرسانی
عمومی به شکل غيرقابلنفوذی تنھا از طريق روزنامۀ دولتی »گرانما« در دسترس بود ،و نھادھای دولتی در ھر
سطحی بيش از کانالھائی برای ابالغ تصميمھای رھبری نبودند.
يک بوروکراسی غيرشفاف ،که تنھا پاسخگوی خودش بود ،با دسترسی ويژه به کاالھا و خدمات ،در چارچوبی که
اقتصاد به تدارکات اوليه تقليل يافته بود ،بهطور فزايندهای دستخوش فساد شد .درخواستھای گاهوبيگاه کاسترو برای
»تصحيح« ،برخی افراد مسألهدار را برکنار میکرد ،اما اين نظام دستنخورده باقی ماند.
كوبا ،به لطف غريزۀ سياسی زيرکانۀ فيدل و تمايل او برای يافتن متحدانی در ھر جای دنيا ،توانست در پی سقوط
اروپای شرقی سرپا بماند .اما با اين كه رھبران »موج صورتی« ميراث فيدل را در سدۀ بيستويکم جشن میگيرند،
برای جنبشھای جديد ضدسرمايهداری که بر دموکراسی و مشارکت تأکيد دارند ،درسھای چندانی برای يادگيری از
کوبا وجود ندارد.
واقعيت اين است که در نھايت ،اين جزيره تفسيری بسيار اقتدارگرايانه از سوسياليسم نشان داد و اجازه داد
ھمجنسگرايان سركوب شوند )يک بار( ،نقادی انكار شود و رژيمی ظھور كند كه امروزه بر کوبا مسلط است ،رژيمی
که در آن گروه کوچکی از بوروکراتھا و فرماندھان نظامی ،اقتصاد را کنترول و مديريت میکنند؛ آنان از ورود کوبا
به بازار جھانی بھرهمند خواھند شد ،نه اکثريت مردم کوبا.
فيدل در سال  ٢٠٠٦بيمار شد ،و پس از آن نسبتا ً کم سخن گفت .مرگ او با سوگواری در سرتاسر جھان سوم ھمراه
خواھد بود ،زيرا کوبا برای مدت زمانی مديد ،امکان رھائی از سرکوب امپرياليستی را نمايندگی میکرد .بقای کوبا
الھامبخش اميد بود .با اين ھمه ،دولتی که کاسترو بنيان گذاشت ،يادآور آن است که ھر سوسياليسمی که شايستۀ نامش
باشد ،نيازمند دموکراسی عميق و راديکال است.
ترجمه :نقد اقتصاد سياسی
اين مقاله ترجمهای است از:
Mike Gonzalez, Fidel Castro (1926–2016), Jacobin, 27 Nov. 2016

يادداشت:
ما ھميشه به اين اصل باورمند بوده و جھت تطبيق آن رزميده ايم که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ،
می بايد با آنھا به مثابۀ انسان و در بستر تاريخ برخورد نموده ،از "اسطوره سازی" و "شيطان سازی" آنھا خودداری
ورزيد .چنين طرز ديدی به ما می آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت ،می توانند مصدر کارھای منفی
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نيز باشند .برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگانی آنھا می بايد با امانتداری کامل ياد نموده
تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفته ،ضمن آن که با چنين نگرشی
اصل "معصوميت" را در يک بررسی مادی تاريخی می بايد از اساس منتفی ساخت ،با نقد آگاھانه و دقيق راه تجربه
آموزی مثبت را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساخت.
با حرکت از ھمين موضع به خود حق می دھيم بنويسيم:
ما ضمن آن که به مبارزات انقالبی "کاسترو" احترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم
جنايتگستر امريکا ،امری ستودنی و آموزنده می دانيم ،عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در
جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين "رويزيونيزم" و "مارکسيزم لنينيزم" نبود ،قابل انتقاد
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
کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت ،لکۀ سياه ننگينی است بر دامان شخص "کاسترو" و حزب کمونيست
"کوبا" که نه می شود از آن دفاع کرد و نه ھم کسی حق دارد آن را کتمان نموده ،معکوس و منقلب جلوه دھد.
ادارۀ پورتالAA-AA
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