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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

 
   خادمی محمود: نويسنده
 فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۵ جنوری ٢۶
  

 سوسياليسم ۀچھر ۀدوبار تخريب ؛ امريکا و کوبا ۀرابط
  

 و سقوط بر عالوه ؛ مارکسيست چپ نيروھای ويژهه ب سنتی نقالبيونا برای اخير سال ۵٠ بار تأسف و تلخ وقايع از

 و امريکا مجدد ۀرابط برقراری ھم يکی ؛ شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد فروپاشی و برلين ديوار ريختن فرو

  . باشد می کوبا

 و مائو چينِ  انقالب ؛ ویشور جماھير اتحاد سوسياليستی انقالب کنار در کاسترو فيدل کوبای ؛ پيش سال ۵٠اً تقريب

 ضد و آميز قھر مبارزات ــ بخش الھام و مشق سر .... و نيکاراگوئه و بوليوی انقالبيون پارتيزانی جنگھای

 ؛ داشتند تغيير يایؤر که من نسالن ھم ــ ايران ۀوابست رژيم جمله از و امريکاۀ نشاند دست رژيمھای با امپرياليستی

 ــ امريکا يعنی ــ امپرياليزمۀ کرد سر با رابطه سرگيری از و دوستی دنباله ب رياليستامپ ضد کوبای امروز و . بود

  . است کوبا مردم بار فالکت اوضاع و اقتصادی بحرانھای ۀچنبر از رھائی برای

 يند " بود معتقد که ــ فيدل برادر کاسترو رائول ــ کوبا رھائيبخشِ  جنگھای کمونيستِ  پارتيزانِ  که اين تر تلخ و

 دامن به دست فالکت و فقر از مردم نجات و کشور ۀفروپاشيد اقتصادِ  بحران از رھائی برای " ھاست توده افيون

 پاپ و  است شده امريکا با اش رابطه برقراری در ميانجيگری برای ــ فرانسيس پاپ ــ جھان کاتوليکھای رھبر

 رائول به ؛ بود کرده بحران دچار را کوبا و امريکا روابط دھه چند که مشکلی بر شدن فائق خاطر به ھم فرانسيس

   گويد می تبريک کوبا جمھور رئيس کاسترو

.  

  : کوبا و امريکا ۀرابط سرگيری از ــ الف

 کوبا با امريکا ۀرابط برقراری ؛ گذشته سال در غرب و سابق شرقِ  ۀبالقو بلوک ميان سياسی رويداد بزرگترين شايد

 ٢٠١٣ جون کوبا و امريکا ۀکنند مذاکره تيم بين رو در رو مالقات اولين ــ محرمانه اکراتمذ ماه ١٨ از بعد . باشد

 جھان کاتوليکھای رھبر فرانسيس پاپ خواست در و ميانجيگری با که کشور دو ميان ــ بود شده برگذار کانادا در

 در کوبا و امريکا مھورج رؤسای کاسترو رائول و اوباما بارک ٢٠١۴ سال دسمبر ١٧ سرانجام ؛ گرفت صورت

  . کردند اعالم را کشور دو ميان ديپلماتيک روابط سرگيری از خبر جداگانه تلويزيونی ھای سخنرانی
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 چندين که کھنه سياست يکه ب ؛ اخير سال ۵٠ از بيش در خود سياسیِ  تغييرات چشمگيرترين در ما : گفت اوباما

 آغاز را کشور دو ميان روابط سازیِ  عادی روند آن جای به و دھيم می پايان ؛ مانده ناکام مان منافع پيشبرد در دھه

  . کنيم می

 روزی " را روز اين ؛ کشور دو ميان ديپلماتيک روابط برقراری از خوشحالی ابراز با کوبا پارلمان نمايندگان

 قبال در امريکا ۀروي تغيير از کشور اين تلويزيون در سخنانی در ھم کاسترو رائول و دانستند " جھان در تاريخی

  . کرد توصيف " احترام قابل " رھبری را اوباما آقای و کرد استقبال کوبا کشور

 و ممتد ھای زدن کف با را خود کاری ۀجلس ؛ ارجنتاين در تجاری تجمعی در التين امريکای کشورھای رھبران

 ۀنقط" ار آن اروپاۀ اتحادي خارجی ميسيونک رئيس " موگرينی فدريکا " . نمودند تعطيل امر اين از خوشحالی ابراز

 کرده ريختن فرو به شروع ــ برلين ديوار ريختن فرو از بعد ــ ديگری ديوار : گفت و دانست " تاريخی عطفی

  .است

 مورد در سفيد کاخ ۀبياني ؛ کوبا و امريکا ميان ديپلماتيک روابط برقراری از استقبال با امريکائی بزرگ کمپانيھای

  . ستودند ؛ را سال ۵۴ از پس کوبا تحريمھای الغای آغاز و کوبا با ديپلماتيک روابط احيای

 و مضحک موضعگيری يک در ايران رژيم ؛ نمودند استقبال اقدام اين از خوشحالی با جھانيان تمامی حالی در

 رئيس خودِ  که حالی در و گفت سخن شان آرمان و اصول سر بر کوبا دولتمردان و ملت ايستادگی از ؛ مسخره

 و عجز اِظھار کشورش بر تحريمھا فشار از و شماری لحظه تحريمھا لغو و توافق تکميل برای کوبا جمھور

 و دشوار نبرد يک با ھمچنان ؛ امريکا تحريمھای شدن برداشته از پيش تا کوبا " گويد می و کند می درماندگی

  . " بود خواھد رو به رو طوالنی

 سر بر کوبا دولتمردان و ملت ايستادگی و مقاومت " گويد می رژيم ۀخارج وزارت گویسخن افخم مرضيه خانم

 در جو سلطه قدرتھای سوی از تحريم و انزوا سياستِ  تحميل که داد نشان سال ۵٠ طی ؛ خود آرمانھای و اصول

  . " است آمد ناکار و نتيجه بی ؛ مستقل دولتھای و ملتھا پايداری و اراده برابر

 : عبارتند تحريمھا مورد در ؛ شده انجام مذاکرات از کوبا و امريکا کشورھای تاکنونی ۀآمد دسته ب توافقات

 سفر شرايط در تسھيل ؛ تکنولوژيک و اقتصادی تبادالت آزادی ؛ شده طرف بر کشاورزی صادرات محدوديت

 در خصوصی بخش از حمايت ؛ بانکی ھای فعاليت جمله از مالی ھای محدوديت رفع ؛ کوبا به یئامريکا شھروندان

   . شود بازگشائی کشور دو ھای خانه سفارت آينده ماھھای در است قرار ھمچنين . طرف دو زندانيان آزادی و کوبا

 

  : ) پديا ويکی از کمک با ( کوبا انقالب ــ ب

 شھر در " مونکادا "پادگان به حمله ۀواقع از را خود نام ؛ کرد می نمايندگی را کوبا انقالب که جوالی ٢۶ جنبش

 منظور به " کاسترو فيدل " فرماندھی با پادگان اين به حمله ــ است گرفته ١٩۵٣ جوالی ٢۶ در کوبا سانتياگوی

 ولی بود ناموفق حمله اين چه گر . ــ گرفت انجام کوبا ديکتاتور " باتيستا فلوخنسو " سرنگونی برای سالح ۀتھي

 رائول ــ فيدل برادر جمله از و فيدل ياران از ديگر نفر ٨٢ ھمراھی با و ١٩۵۵ سال در که شد جنبشی آغازگر

  . شد سازماندھی مکزيک در اً مجد ؛ " گوارا چه " و " فوئنگوس سن کاميلو " ؛ ــ کاسترو

 عليه قيام برای سال ھمين دسمبر دوم در و کرده ترک را مکزيک قايقی بر سوار نفر ٨٢ اين ١٩۵۶ سال اواخر در

 به پا انديشی حزم کمترين بدون و روشن روز در که آنھا . نھادند کشور اين خاک بر پا کوبا ديکتاتور " اباتيست "
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 از را خود جان آنھا از بسياری ؛ که گرفتند قرار حمله مورد کوبا ارتش ھوائی نيروی توسط بودند گذاشته خشکی

  . شوند ملحق ھمه ب " مائسترا سرا" کوھھای در اً مجدد توانستند و يافته نجات گروه اين از نفر ١۶ تنھا . دادند دست

 با فيدل جنگجويان ميان سختی نبرد جريان در . کردند حمله يارانش و فيدل به کوبا ارتش نيروھای کوھھا اين در

 انقالبيون درگيری اولين ھا درگيری اين . شد مجروح و گرفت قرار گلوله اصابت مورد گوارا چه ؛ کوبا نظاميان

 فرار باتيستا ؛ رسيد پيروزی به ١٩۵٩ جنوری در ديگری متعدد نبردھای طی و بعد سال دو کوبا انقالب . بود باکو

 ؛ کوبا انقالب شدن بوروکراتيزه از سرخورده گوارا چه بعداً  البته . آمد در انقالبيون تصرف به کوبا کشور و کرد

  .کرد جدا فيدل از ؛ بوليوی مردم اتمبارز به بخشيدن جان و مبارزه ۀادام برای را خود راه

 ؛ را بود رسيده قدرته ب گرا ملی چريکیِ  جنبش يک رأس در فيدل رھبری با که " کوبا انقالب " زمان آن در

 ۀطبق مارکسيستی حزب به اتکاء بدون بودند توانسته آنھا که چرا ؛ کردند می قلمداد " سوسياليسم سمته ب نو راھی"

 از بسياری انقالب اين پيروزی از بعد و  برسند قدرته ب ؛ کوبا کارگر ۀطبق مستقل و آگاھانه دخالت بدون و کارگر

 سوسياليستی انقالب يک برای کارگرۀ طبق حزب تشکيل و وجود ضرورت ؛ دوران آن اروپائی چپ پردازان نظريه

 نياز نقاط ساير در دليل چهه ب ؛ است نبوده نيازی کننده رھبری حزب به کوبا در اگر " گفتند می و کرده نفی را

   ؟ " است

 

  : کاسترو فيدل با کوبا ــ ج

 و کرد تحريم را کوبا از شکر خريد و ممنوع را کوبا به نفت فروش امريکا اقدام اولين در ؛ کوبا انقالب پيروزی با

 فشارھای دنباله ب . نمود تحريم را کوبا با مالی و اقتصادی ۀرابط گونه ھر و بازرگانی ھم ١٩۶٢ سال بروریف در

 از بعد و . آمد کوبا کمک به ھم شوروی و نمود گيری سمت شوروی جماھير اتحاد سمته ب کوبا ؛ کوبا به امريکا

  . گرديد تبديل شوروی اتحاد قدم ثابت اقمار از يکی به کوبا ؛ کشور اين تحريم و کوبا با امريکا سياسی مناسبات قطع

 . توريسم از نيز کمی مقدار و تنباکو و توتون صادرات ؛ شکر فروش از بود شده هخالص کوبا اقتصادی آمدھای در

 ٩٠ ــ کشور اين در امريکا ھای یئدارا تمام و آورد در دولت انحصار به را کوبا اقتصاد کاسترو فيدل انقالب از بعد

 خود دولت اختيار در و ملی را ــ بود امريکائيان دست در شکر صادرات سوم دو از بيش و کوبا معادن صد در

  . داد قرار

 شده وابسته کشور اين به کوبا عليه امريکا تحريمھای جريان در که کوبا اقتصاد ؛ شوروی جماھير اتحاد فروپاشی با

 عالوهه ب . گرفت می صورت شوروی به کوبا صادرات صد در  ٨۵ اين از پيش . ماند محروم کمکھا اين از ؛ بود

 قطع با که کرد می دريافت شوروی اتحاد از غذائی و نفتی کمکھای ھمچنين و نقدی کمک رالد ھاميليارد ساالنه کوبا

  . شدند مواجه ؛ اقتصادی لحاظ به زيادی دشوارھای با کوبا کشور و مردم کمکھا اين شدن

 ؛ کشور اين در رھبری مقامات ديگر و فيدل ؛ کوبا به کشور اين کمکھای قطع و شوروی جماھير اتحاد فروپاشی با

 فقر افزون روز افزايش و وابستگی ؛ ماندگی عقب چون کشور اساسی مشکالت سوسياليستی فصلِ  و حل از ناتوان

 که آن بدون بزنند اصالحات به دست خارجی سياست بخش در ؛ توانند می که کردند می فکر کشور در محروميت و

 نرمش " نام تحت ايران بر حاکم فاسد نظام امروزه که سياستی ــ آورند عمله ب داخل در جدی تغيير باشد نياز

  . ــ است گرفته پيش در اروپا و امريکا با ؛ فقيه ولی " قھرمانانه

 از دفاع " جمله در را تغيير اين " گوت ريچارد"؛ گاردين ۀروزنام انگليسی نگار روزنامه زمان ھمان در

  . بود ردهک خالصه " داخل در سوسياليسم و خارج در کاپيتاليسم
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 ؛ کردنی صرفنطر و ئیزج تغييرات جزه ب و ماند باقی شعار و حرف حد در کشور سياسی مقامات ارزيابی اين اما

 رويگردانی از و نمايد حل را کشور اقتصادی مشکالت نتوانست جزئی تغييرات اين که زمانی . نداشت حاصلی

 ؛ مردم کردن راضی و قانع و موجود بست بن بر غلبه رایب کاسترو فيدل ؛ بکاھد اقتصادی ناھنجار شرايط از مردم

 شان نقش که سازند می یئھا ايده را زندگی واقعی کيفيت " ۀايد ؛ ايدئولوژيک و توضيحی کار با ٢٠٠٣ سال در

 که ھم ايده اين . گذاشت ميان در مردم با را ؛ " است مھمتر بسيار لباس يا و سر باال سقف ؛ غذا از نظر اين از

 ؛ کوبا اقتصاد ساختاری و بنيادی مشکالت از گرھی نتوانست ؛ شد نمی ..... و کار و نان و آب کوبا مردم ایبر

  . بگشايد

 اقتصادِ  از نجات و سوسياليستی ۀکھن و فرسوده ساختارھای از گرفتن فاصله ؛ کاسترو فيدل برای که بود اين واقعيت

 آزاد جھت در اساسی گامھای توانست نمی وی دليل ھمينه ب و   بود شده سخت دولتی ۀورشکست و گير نفس ؛ ميرا

 فيدل . بردارد ؛ بود شده ناتوان سخت و اسير بوروکراتيگ نظام ترين پيچيده دار و گير در که دولتی اقتصادِ  سازی

   . داد تحويل رائول برادرش به را قدرت ؛ تغيير از ناتوان و فرسوده ؛ مريض و پير سرانجام کاسترو

 

  : تغيير سمته ب حرکت و رائول ــ د

 رفت می وقتی " بود گفته کوبا انقالب دشمنان با رائول دشمنی و انقالبی ھای انگيزه ۀبار در زمانی کاسترو فيدل

 کناره با ؛ آورد می ھم با را کاله و سر که انقالبی ؛ کاسترو رائول . " آورد می ھمراه ھم را سر ؛ بياورد کاله

 ٢٠٠٨ سال فبروریاز و گرفت عھده به را جمھوری رئيس وظايف عمالً  ٢٠٠۶ سال از يدلف مريضی و گيری

 ً  از ھائی نشانه ٢٠٠٧ سال در بار اولين وی . شد منصوب جمھوری رياست به " کوبا ملی مجمع " طريق از رسما

  : بود گفته وی ؛ داشت ابراز " ملی بزرگ گوی و گفت " يک در را تغيير برای خود تصميم

 . شوند تصحيح ايدئولوژيک گيريھای سخت با ؛ ناسازگار اجتماعیِ  اختالالت که نيست قرار ديگر پس اين از "

 . " خودمان ناپذير تحقق و اشتباه ھای ايده " از عاری باشيم سوسياليسمی جوی و جست در است قرار بلکه

  . " شود برداری بھره کاپيتاليستی مثبت ھای تجربه از " که اين از نيست ابائی ھدفی چنين به رسيدن برای

 و اشتباه ھای ايده به اقرار با رائول ترتيب بدين . بود گفته سخن" امريکا با متمدنانه " ۀرابط داشتن از ادامه در و

 و اجتماعی چالشھای فصل و حل در ايدئولوژيک دخالتھای نفی با و " دولتی اقتصاد " به مربوط ناپذير تحقق

 که چرا . نمود حيثيت اعاده خصوصی بخش ابتکار از آشکارا ؛ کاپيتاليستی مثبت تجارب از وری بھره ھمچنين

 مردم به رالد ميليارد ١١٧ از بيش کوبا دولتی مقامات ۀگفت به امريکا ۀسال ۵٠ تحريمھای با ھمراه دولتی اقتصاد

  . بود زده ضرر کوبا

ً  رائول که ٢٠٠٨ سال در  ۀعرص در را اصالحاتی ؛ گرفت عھده به را مھوریج رياست وليتؤمس عمالً  و رسما

 و داری ھتل پس آن از . نمود حذف را سوسياليستی اقتصاد ھای محدوديت از بخشی و کرد آغاز ملی اقتصاد

 مقابل در زمان آن در ھم امريکا . گرديد آزاد ھم خودرو فروش و خريد و شد واگذار خصوصی بخش به توريسم

 ميان علمی و فرھنگی تبادالتۀ زمين و نموده کمتر را کوبا به امريکا شھروندان سفر دوديتمح کوبا در تغييرات اين

 آسان را کوبا در ھايشان خانواده برای امريکا مقيم کوبائيان توسط پول ارسال مشکل ھمچنين و فراھم را کشور دو

  . نمود

 و نمود صحبت تغيير اجبار و تضرور از آشکارا ؛ مردم با صحبت در ٢٠١٠ مبردس ١٨ در کاسترو رائول

 به که پرتگاھی از يافت نخواھيم فرصت ديگر نکنيم اگر ؛ کنيم می تصحيح را وضعيت " گفت مردم به خطاب
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 از پر ديوارھا ؛ برداشته لک نمک از ھا خانه سقف " دھد می ادامه وی . " بگريزيم گشايد می دھان رويمان

 که نیوسال و اند شده کاسته فرو ممکن حد ترين ساده به که است کوبا نلوپرس فرسودگی به اتاقھا ۀاثاثي ؛ ترکند

  . " دھد نمی قدرت بوی پذيرد می حضور آن در ما مجلس رئيس " آالرکون ريکاردو " آقای

 به انقالبیۀ جويان برابری اخالق از گرداندن روی با " آورد می ھم را سرھا کالھھا با " که یانقالبي انجام سر

ه ب ــ ھائی مغازه که داد اجازه ؛ امريکا با " متمدنانه رابطه " برقراری دنباله ب و ؛ داد نشان خوش روی ھا واقعيت

ً  و کنند ھدايت دولت صندوق سمته ب را گردش در ــ رالد ــ سبزِ  ھای اسکناس و شود باز ــ شاپينگ نام  رائول نھايتا

 خارجی گذاريھای سرمايه روی به را درھا اقتصادی ھای هحوز در دارد نظر در کوبا " کرد اعالم ٢٠١۴ سال در

   . " کند باز

 

  : سياست تغيير و امريکا ــ ه

 ھا تحريم بايد ما " بود گفته ــ ٢٠١۴ ــ گذشته سال خبری کنفرانس آخرين در امريکا جمھور رئيس اوباما بارک

 خورده شکست ــ تحريمھا ۀادام طريق از ــ بوديم آن دنباله ب که اھدافی در ما نظر به زيرا ؛ داريم بر را کوبا عليه

 اين ؛ بود اشتباه کوبا قبال در ما سياست سال ۵٠ " گوی می نيز امريکا ۀخارج امور وزير کری جان . " ايم

 که کنونی قطبی يک درجھان گويند می راست آنھا . " شد منجر امريکا انزوای به که کوبا انزوای به نه سياست

 ای رابطه برقراری از و دھد ادامه گذشته سياستھای به امريکا چرا ؛ ندارد وجود "ــ قديم کمونيست ــ " دشمن ديگر

  !؟ کند امتناع ؛ باشد داشته امريکائی داران سرمايه و امريکا بازار برای سود رالد ميلياردھا تواند می که

 . دارد کوبا و امريکا کشور دو اقتصاد برای یبزرگ پيامدھای کوبا و مريکاا نزديکی ؛ است قطعی و مسلم که آنچه

 ھمين حد در . شود می شان نصيب نزديکی اين از که ھستند ميلياردی سودھای انتظار در امريکائی ھای شرکت

 ميلياردی درآمدھای کسب برای ؛ امريکا مخابرات و گردشگری و کشاورزی صنايع صاحبان ؛ ھم بند نيم توافق

  . کنند می آماده را خود

 اقتصاد " گويد می بار اين ؛ است بوده اوباما قرص پا و پر منتقدان از ھمواره که امريکا بازرگانی اتاق رئيس

  . " کند می استقبال کشور دو سازی عادی روند اعالم از امريکا

 که است گفته کشاورزی آالت ماشين ۀکنند توليد ۀکارخان سخنگوی " است نوشته ژورنال استريت وال ۀروزنام

 برای را خود تمايل ھم " ھيلتون ھتل " مليتی چند شرکت . " دارد نياز ؛ کنيم توليد امريکا در ما چه ھره ب کوبا

 می خوشحال"  کرده اعالم پپسی و کوکاکوال شرکت . " است کرده ابراز را کوبا در خود ھتل ۀشاخ يک ساختن

 ؛ ھا تحريم لغو و کشور دو رابطه برقراری با نابراينب ." بپيوندد کارخانه اين مشتريان جمع به کوبا که شود

  . برد خواھند سرشاری سود کوبا ميليونی ١١ بازار از امريکائی داران سرمايه

 اين ۀدامن اما ؛ رود می شماره ب التين امريکای کشورھای در عطفی ۀنقط کوبا انقالب جھت تغيير که حالی در

 نزديک بسيار دوستان از که ايران کشور دامن آن تأثيرات و ماند نخواھد دمحدو التين امريکای و کوبا به تحوالت

ه ب . داد خواھد بيشتری شتاب امريکا با ايران رژيم ۀرابط برقراری به و گرفت خواھد نيز را است بوده کوبا

 انقالبی ماھيتی نه ؛ آخوندھا دروغين تبليغات خالف و کوبا رھبران خالف ايران بر حاکم آخوندھای که خصوص

  . امپرياليستی ضد و انقالبيگری ۀسابق نه و دارند

ۀ چھر تخريب آن منفی تبعات سفانهأمت که است ريختن فرو حال در کوبا و امريکا ميان سرد ديوار حال ھره ب

 و آزادی برای ايدئولوژيک تالشھای شکست اصل در که انگيز غم و محزون شکست اين اما !! باشد می سوسياليسم
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 ديگر يکبار و باشد می ايران رژيم مخالفِ  سياسیِ  کنشگرانِ  برای ارزش با و بزرگ درسی حاوی ؛ است تعدال

 بندھای و قيد از که دھد نجات آخوندی استبداد از را ايران مردم تواند می راھکاری و گفتمان تنھا کند می ثابت

  باشد سکوالر و ايدئولوژيک غير ؛ دمکراتيک ــ ملی بديلی بايد ؛ بخشيرھائ بديل يعنی ؛ باشد رھا ايدئولوژيک

 ٢٢/٠١/٢٠١۵ 

  ١٣٩٣ ]دلو[ن بھم ٠٢

  

  :يادداشت

نگاھی مختصر به تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی و به صورت اخص تاريخ پر از فراز و نشيب اتحاد جماھير 

ن ديوار برلين آغاز سوسياليستی شوروی به وضاحت نشان می دھد، که تخريب چھرۀ سوسياليزم نه از فروريخت

يافته و نه ھم از فروپاشی سوسيال امپرياليزم شوروی؛ بلکه آن تخريب درست بعد از مرگ ستالين بزرگ آغاز و 

ن آنچه بعد از آن در شوروی و اقمار آ و  با کنگرۀ بيستم حزب بلشويک تحت حاکميت خروشف، مسجل شده است

  .داتفاق افتاده است، ھيچ ربطی به سوساليزم ندار

 .پ. ف

 


