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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
  ھارينگتون گراھام: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ جون ٢٣
  

 ھای انقالب کوبا درس

  
 ۀرزمبا خود در مردم تجربيات سوسياليستی انقالب يک به دمکراتيک انقالب يک از کوبا انقالب گذار اساسی رکن

 وابستگان ۀمثاب به کوبا جنايتکار بورژوازی نقش و باتيستا از حمايت در متحده اياالت نقش آن طی که بود، دمکراتيک

 به رسيدن از را کوبا و است، ميليارد صدھا بر بالغ محاصره ۀھزين. شد می آشکار تر بيش چه ھر خارجی ۀسرماي به

  .سازد می محروم آموزشی، و پزشکی ھای عرصه در کوبا تخصص از را جھان داشته، باز تر بيش چه ھر ھای موفقيت

*****  

 مردم، سوسياليست حزب کوبا، ۀاولي کمونيست حزب واقع در نشد؛ آغاز سوسياليستی انقالب يک ۀمثاب به کوبا انقالب

 کارزار يانجر در چه گر و نمود محکوم Putsch» کودتا «يک ۀمثاب به را ١٩۵٣ سال در مونکادو پادگان به حمله
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 شھرھا در یئ توده حمايت ايجاد به آن جای به و نشد ھمراه ھا آن با ًکامال اما شد ذاکرهم وارد شورشيان با چريکی

  .پرداخت

 کمونيست حزب ًنھايتا و شدند تر نزديک ھم به والیج ٢۶ جنبش و مردم سوسياليست حزب باتيستا، سرنگونی از پس

  .دادند تشکيل را کوبا

 در ًمرتبا که شھری و استانی ملی، انتخابات در حزب. است نبوده انتخاباتی حزب يک گاه ھيچ کوبا، يستکمون حزب

 و کوبا زنان فدراسيون مانند یئ توده ھای سازمان درون در آن اعضای اما،. کند نمی معرفی نامزد شود می برگزار کوبا

 حزب شود می موجب اين. کنند می کار دارد، حضور باکو بلوک و خيابان ھر در ًتقريبا که انقالب از دفاع ۀکميت

 در که کسانی برای اين –کند حفظ جامعه در را خود پيشاھنک نقش انتخاباتی پيروزی بر اتکاء بدون کوبا کمونيست

  .است تعمق قابل ھستند، سوسياليسم به انتخاباتی راه يک ۀدربار توھمات گرفتار ايرلند

 کوبا. شود می ارايه رايگان طور به ھمه، برای حق يک ۀمثاب به آموزش کل و است، بانقال ھای ستون از يکی آموزش

 در کوبا. کند می ھزينه آموزش برای جھان در ديگری کشور ھر از بيش خود ملی ناخالص توليد از درصد ١٣ با

 دريافت مردم ميان در که پزشکانی ۀوسيل به طبی خدمات ۀئارا و پيشگيرانه طب بر تأکيد با پزشکی، مراقب ۀعرص

  .است پيشگام جھان در کنند، می زندگی خدمات ۀکنند

 ۶٠ از بيش. دارد قرار دوم ۀرتب در جھان در نظر اين از کوبا و دھند می تشکيل را پارلمان نمايندگان اکثريت زنان

 از مراقبت و نجني سقط ھای برنامه مانند خدماتی اين، کنار در. ھستند زن نامتخصص اکثر و دانشجويان، درصد

 نظافت، مانند خانگی وظايف انجام در را مردان که دارد وجود آموزشی ھای برنامه چنين ھم و دولت، ۀھزين به کودکان

 آزاد سنتی ھای نقش فینم تأثيرات از را خود دھد می امکان یئکوبا مردان به داده آموزش کودکان از نگھداری و آشپزی

  .کنند

  

  .نمايد می جذاب بسيار کنند، می زندگی جھان جنوب در که کسانی برای را کوبا زندگی داستاندار آوردھا دست اين

 شخص. نمايد می جذاب بسيار کنند، می زندگی جھان جنوب در که کسانی برای را کوبا زندگی استاندارد آوردھا دست اين

 واقع در –بيند نمی باشد، ءفحشا مخدر ادمو ۀدھند رواج مسلح باندھای قرق در که را پرجمعيتی محالت کوبا در سفر با

 گرد خود محالت در که ديد خواھد را مردمی آن جای به است؛ غيرقانونی جوانا ماری جمله از مخدر، مواد نوع ھمه

 روزمره زندگی با اين. کنند می بازی ھاوانا ھای خبابان در نگرانی ھيچ بدون گذشته شب از پاسی تا حتا کودکان آيند، می

  .دارد فاحش تفاوت ديگر جاھای در و کارائيب کشورھای ديگر در

  

  .است داده ياری دست ديگر ھای خلق به ھميشه جمعيت، ميليون ١١ با کشوری کوبا،

 یئکوبا انترناسيوناليست داوطلبان. است داده ياری دست ديگر ھای خلق به ھميشه جمعيت، ميليون ١١ با کشوری کوبا،

 نفش غرب و جنوبی فريقایا آپارتايد ۀوسيل به ناميبيا و آنگوال در بخش یئرھا ھای جنبش شکست از جلوگيری در

) Battleof Cuito Cuanavale(» کيوآناول کيوايتو نبرد «در کوبا رھبری تحت نظامی پيروزی. داشتند کننده تعيين

 عمليات «در شرکت با چه ی،ئکوبا پزشکی داوطلبان. کرد کمک آپارتايد سقوط به که بود درگيری در عطف ۀنقط يک

  .اند داشته نگه زنده را سنت آن فريقا،ا در ابوال قربانيان درمان به کمک در چه ونزوئال در» معجزه

 متحده اياالت امپرياليسم اصلی ھدف يک کوبا که است معنی بدين است، برانگيز تحسين نظر ھر از که آوردھا دست اين

 بدين است، متفاوت تحريم با محاصره. است داده قرار اقتصادی ۀمحاصر در را کشور انقالب از پس اندکی که است
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 يا گران ًشديدا مداد، تا گرفته نفت از را، اقالم از طيفی واردات و شود می کوبا با ثالث کشورھای ستد و داد مانع که معنا

  .سازد می غيرممکن مواردی در

 از را جھان داشته، باز تر بيش چه ھر ھای موفقيت به رسيدن زا را کوبا و است، ميليارد صدھا بر بالغ محاصره ۀھزين

  .سازد می محروم آموزشی، و پزشکی ھای عرصه در کوبا تخصص

 ۀمبارز خود در مردم تجربيات سوسياليستی انقالب يک به دمکراتيک انقالب يک از کوبا انقالب گذار اساسی رکن

 وابستگان ۀمثاب به کوبا جنايتکار بورژوازی نقش و باتيستا از يتحما در متحده اياالت نقش آن طی که بود، دمکراتيک

  .شد می آشکار تر بيش چه ھر خارجی ۀسرماي به

 يا ِصرف اصالحات از تر بيش انقالب، ۀعمد ھای سياست نخستين از يکی ارضی، اصالحات که رسيد اثبات به نکته اين

 گرانما، مقاله يک در که طور ھمان نتيجه در و ساخت کن ريشه را بزرگ زمينداری ارضی اصالحات. بود نظام ترميم

 دانشمندان برخی ۀگفت به و انجاميد انقالب درون در تری بزرگ ھای دگرگونی به«: شد گفته کمونيست حزب روزنامه

 کنند می کار آن روی که کسانی به زمين دادن زيرا نمود، ثبيت را آن مردمی–دمراتيک ضدامپرياليستی، زراعی، ماھيت

  ».گذاشت تأثير یئمريکاا مالکان بر ويژه به وسيع، اراضی مالکان بر بلکه کوبا، مالکان بزرگ بر  فقط نه

 مواضع داد امکان ھا آن به چنين ھم و داشت خوانی ھم ھا یئکوبا سياسی آگاھی با که بود، کننده دگرگون ۀمطالب يک اين

  .نمايند قويتت آن ژيکيسترات ضعف نقاط در را نظام تا داد نفس به داعتما ھا آن به و نمايند تقويت جامعه در را خود

 کار اين. نمايد تلفيق] ضدامپرياليستی [دوستانه ميھن موضع با را اقتصادی–سياسی مطالبات داد فرصت انقالب به اين

 به مردم ھا آن .بود مارتی خوزه زندگی امتداد در و يافت، پايان ١٨٩٨ سال در که بود کوبا استقالل جنگ ناتمام

 اتحاد در سوسياليسم سرنگونی بار فاجعه تأثيرات(» ويژه ۀدور «آمدند، بيرون مبارزه اين از که بودند ای پاخاسته

 با و خود ۀگذشت به افتخار با امروز و کردند، تحمل را) ١٩٨٩–٩١ در شرقی اروپای و سوسياليستی شوروی جماھير

  .دھند می دامها سوسيالسم ساختمان به آينده به نگاه

  .شود تعديل ھا زودی اين به ندارد قصد کوبا انقالب و يابند، نمی پايان ھرگز موفق ھای انقالب

/revolution-cuban-the-from-lessons/2019/06/ie.socialistvoice://https  
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