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 نقل ھای قول انترناسيوناليستی فيدل کاسترو که الھام بخش تغيير و تحول بود

اد انقالبی، سياستمداری مھم و انترناسيوناليست بود که بيش از پنج دھه عليه سرمايه داری و امپرياليسم فيدل کاسترو، نم

   .پيکار کرد

 

 . انقالب کمونيستی کوبا را رھبری کرد١٩۵٩فيدل کاسترو در سال 

 سالگی درگذشت، و ميراث بزرگی برای کشورھای کارائيب، ٩٠ی انقالب کوبا، فيدل کاسترو در سن ئرھبر افسانه 

 .جا گذاشته ز خود بمريکای التين و جھان اا

اين سمبل انقالبی، يکی از محترم ترين رھبران چپ، سياستمداری مھم و انترناسيوناليست بود که بيش از پنج دھه با 

 .سرمايه داری و امپرياليسم جنگيد

 و نطق ھای آتشين او الھامبخش ميليونھا نفر در سراسر جھان بود که بدون شک برای ساخت جھانی صلح آميز، پايدار

  .عادالنه تر، به پيکار خود ادامه خواھند داد

 !به پيش به سوی پيروزی فرمانده
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 ».تاريخ مرا تبرئه خواھد کرد. مھم نيست که مرا محکوم کنيد«

 ».که ھمواره از من محافظت کرده است(...) من يک جليقه اخالقی دارم «

تواند آنھا را   و ھيچ خشونتی نمی د، ھيچ سالحین خود بگيرۀخلقی تصميم به پس گرفتن حقوق از دست رفت زمانی که «

 ».مغلوب کند

 غرق بحر بايد در ءما در کشوری آزاد به دنيا آمده ايم که از والدين مان به ما به ارث رسيده است، و اين جزيره ابتدا«

 ». ديگران بشويمۀکه ما رضايت بدھيم که برد شود قبل از اين

  ».دتوانند در صلح باشن در يک کشور تحت ستم حتی مرده ھا ھم ھرگز نمی«

 

 ».شته ام ھوگو چاوز بودحال داه بھترين رفيقی که تاب«

می برای آنچه که ما در و اتۀمن ھيچ توب. ژيک، فقط تاکتيکیيمن اشتباھاتی مرتکب اشتباه شده ام، اما نه سترات«

 ».کشورمان انجام داده ايم، ندارم

 ».ھمه دشمنان را می شود به زانو درآورد«

کسی که قادر نباشد برای ديگران بجنگد .  کنيمءکه انترناسيوناليست بود بايد دين خودمان را به بشريت ادا برای اين«

 ».ھرگز نمی تواند برای خودش بجنگد

 ».نظرات، به حدی که بتوانند توده ھای بزرگ را متقاعد کنند، نيازی به سالح ندارند«

 ».را رعايت نمی کنند  سرزمين خودشان آنکسانی که اغلب به مردم درس دمکراسی می دھند، در«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   ».سرمايه داری ھرگز ظرفيت، اخالقيات، و اصول اخالقی برای حل مشکل فقر را ندارد«

 

 :برگردانده شده از

Internationalist Fidel Castro's Quotes That Inspired Change 

 

-Inspired-That-Quotes-Castros-Fidel-Internationalist/news/english/net.telesurtv.www://http

-20161126-angeCh

Newslett=campaign_utm&NewsletterIngles=medium_utm&planisys=source_utm?html.0010

8=content_utm&erIngles 

 

  :يادداشت

ما ھميشه به اين اصل باورمند بوده و جھت تطبيق آن رزميده ايم که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ، 

آنھا خودداری " شيطان سازی"و " اسطوره سازی"سان و در بستر تاريخ برخورد نموده، از می بايد با آنھا به مثابۀ ان

 آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای منفی  میچنين طرز ديدی به ما. ورزيد

نی آنھا می بايد با امانتداری کامل ياد نموده برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگا. نيز باشند

تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی 

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"ما ضمن آن که به مبارزات انقالبی 

نيم، عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در جنايتگستر امريکا، امری ستودنی و آموزنده می دا

نبود، قابل انتقاد " مارکسيزم لنينيزم"و " رويزيونيزم"جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين 

نستان، که گذشته می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغا

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"کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص 

  . و نه ھم کسی حق دارد آن را کتمان نموده، معکوس و منقلب جلوه دھدکه نه می شود از آن دفاع کرد" کوبا"
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