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  شباھنگ راد

  ٢٠١۶ نومبر ٢٩
  

 در فقدان فيدل کاسترو
، در - سالگی ٩٠ در سن -، فيدل کاسترو يکی از رھبران جنبش کمونيستی قرن بيستم ٢٠١۶مبر  نو٢۵در تاريخ 

ای رنگين، از تاريخ جنبش   امپرياليسم امريکا سازمان داد و صفحهه، انقالبی را علي١٩۵٩وی در سال . گذشت

ی ديگر از جھان، ھا توان در گوشه را می آوردھای آن کمونيستی جھان را از آن خود ساخت؛ انقالبی که تأثيرات و دست

ر حقيقت آن دھه و آن روزگار دھه و روزگار انتخاب د. عينه ديد ويژه بر جنبش کمونيستی منطقۀ خاورميانه، بهه و ب

ر چنين فضای در بست. ديده بود ھای ستم  تودههداران علي  قدرقدرتی، زور و سرکوب سرمايههمبارزۀ مسلحانه، علي

 وھا  ِعنوان راه رھائی از زير سلطۀ امپرياليست ترين شکل از مبارزه را به ی بود که فيدل، عالیسرکوبگرانه و تعرضي

گرديد، تا جنگِ " سيرا ماسترا"ھای  عازم کوه١٩۵۶ش، در سال ھمراه رفقاي  به ورژيم ھار و خشن باتيستا انتخاب

 باعث گرديد تا  و به ثمر نشست- سال ٣مدت ه ھم ب  و آن- انقالبی را سازمان دھد؛ جنگی که در مدت زمانی کوتاه 

  .ير سازدکوب جامعۀ کوبا را متغی سراسر سرچنين فضا کشان، و ھم زندگی کارگران و زحمت

ابسته به امپرياليزم ِمند، فيدل کاسترو، سنگ بنای جامعۀ انسانی بعد از رژيم و ِست که انقالب و آرمان ارزش گفتنی

ه داران جھانی از وقوع چنين زمين لرزۀ سياسی و زير و رو کننده، خرسند نبودند و ب ، بدون شک، سرمايهباتيستا بود

چرا که سياست سرمايه در . ساز بر آمدند دھنده و دگرگونه راندن جنبش تکان ا تمام قواء در صدد به عقبدليل، ب ھمين 

 فيدل ميان در اين. عۀ کوبا از دست دادً به تبع آن و عمال، جايگاه خود را در سرتاسر جام وای از جھان عقيم ماند هگوش

ِ اقتصادی، تالش بسيار فراوانی نمود، تا، مردم کوبا و -سی ھا و محاصرۀ سيا رغم تحريم کاسترو، به سھم خود و علی
ِتوضيح ماھيت و تشريح عملی دو جامعه و . غير از تصوير و چھرۀ سرمايه آشنا گردند ای به جھان، با تصوير و چھره ِ

 و با ھا به ياری در راستای چنين اوضاعی امپرياليست. جھان متضاد از ھم، فيدل را با ديگر رھبران مجزا ساخت

ھای انسانی و برابری طلب   بار در صدد ترور کاسترو بر آمدند تا از آرمان۶٠٠کاری دشمنان خلق کوبا، بيش از  ھم

 ديگر یًچرا که فيدل، عميقا بر اين باور بود، پيشرفت انقالب، منوط به رشد و نمو. عمل آورنده وی جلوگيری ب

ھا انسان دردمند،  يگان، بھداشت و درمان و مسکن برای ميليونآموزش را. ست داران جھانی  سرمايههانقالبات علي

کاسترو رھبری فيدل ه مند انقالب کوبا ب آوردھای ارزش  دستۀتوان از زمر سازی صنايع و تجارت و غيره، را می ملی

  . اش بر شمرد داری روان زمامدر د
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الئلی چند، ناتوان از رفع و رجوع تمامی مشکالت آوردھای گرانبھا، انقالب کوبا، بنابه د به طور قطع و فارغ از دست

ھای  دوستانه و کمک ھای اقتصادی و قطع ارتباط انسان عديدۀ بعد از سرنگونی رژيم وابستۀ باتيستا بود؛ محدوديت

اندازھای رو  توان، از جمله موانع و ديگر دست گوناگون از جانب کشورھای به اصطالح مردمی و سوسياليستی را می

ُ آرمان کمونيستی فيدل کاسترو در کوبا نام بردبه جلو ست انقالب کوبا و افکار فيدل در عرصۀ  که گفنتی ًمضافا اين. ِ

. چون رژيم جمھوری اسالمی نبوده است ای ھم ھای جنايت پيشه ُھای خارجی، به دور از ايرادات نسبت به رژيم سياست

ِھای خارجی، نام و انقالب فيدل  فی چند، پيرامون سياستھای انحرا گيری ھا و موضع ُدر ھر صورت جدا از کاستی
و خالف ديگر رھبران به اصطالح  تر فيدل از آن مردم به عبارتی واضح. ست کاسترو، فراموش ناشدنی و قابل ستودنی

. چنين نابودی فقر و ستم کشی بود داری، و ھم انسانی و مبارزه با سرمايهھای  کمونيست، افکارش در خدمت به ارزش

 استصر کمونيست جھان تبديل ساخته اترين عن عنوان يکی از شاخص مبارزات ضد سلطۀ امپرياليستی، چھرۀ وی را به

 نام وی  وبه کنار گذاشتگی،  ھای کمونيستی فيدل کاسترو و انقالب کوبا را به ساد ھا و ثمره ست، تا ارزش ناصحيحه  بو

بر اين اساس جای دارد تا خالف تبليغات دروغين و کرکنندۀ . را از تاريخ جنبش کمونيستی جھان، از قلم انداخت

ِھای آنی و آتی، ياد و اھداف گرانقدر فيدل کاسترو و آرمان مبارزاتی و  ھای امپرياليستی، دنيای انسانی و نسل بنگاه
ِلطۀ امپرياليسم امريکا را پاس دارند؛ ياد و آرمان مبارزاتی که در برابر جانيان بشريت و  سهپرچم انقالب کوبا علي

  . ای و جھانی شده است داران جھانخوار، فرا منطقه سرمايه

ھای  داران جھانی، نياز به عروج کمونيست وران يورش افسار گسيختۀ سرمايهھم در د تی و آندر حقيقت دنيای کمونيس

داران  ھا و انقالبيون، ناقوس مرگ سرمايه امان کمونيست ورانی که در اثر مبارزات بیدرن بيستم دارد؛  ق٧٠ و ۶٠دھۀ 

ھا  ھای وابسته به امپرياليست کش، از زير سلطۀ رژيمھا کارگر و زحمت به رھائی ميليونآمد و سر آخر، منجر دا به ص

رزاتی، در ھای مبا رغم تنگناھا و نارسائی ھا، علی توران و آن کمونيستوان گفت که آن د به جرأت می. ستگرديده ا

فيدل کاسترو برخاسته . را آزاد سازند شان گر حاکمان زورگو، ايستادند و پس نکشيدند، تا خلقھای سرکوب مقابل ارگان

ِ نسل و انقالب بود، طبعا مردم نسل فيدل، فراموش نکرده واز آن آرمان ِ ً نقالب کوبا ِاند که عظمت کاسترو، در ھدايت ا ُ

اند که چگونه انقالب، سد کنندگان رشد بشريت را، از سرزمين کوبا جاروب   باتيستا بوده است؛ فراموش نکردههعلي

ِانقالب پيروزمند، اند که چگونه آن  نمود و نويد آزادی و محترم شمردن به حقوق انسانی را سر داد؛ فراموش نکرده
شان به ارمغان  کش و فرزندان کارگر و زحمتھا عادت را برای ميليونی سرشار از، سر زندگی، خوشبختی و سئفضا

  .  آورده است

  ١٣٩۵ ]قوس[ آذر٨ -٢٠١۶مبر  نو٢٨

  

  :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"تر تاريخ برخورد نموده، از می بايد با آنھا به مثابۀ انسان و در بس

 آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای منفی  میچنين طرز ديدی به ما. ورزيد
بايد با امانتداری کامل ياد نموده برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگانی آنھا می . 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 

  .را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساختآموزی مثبت 
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  :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 

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

ذشته می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گ
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 
  .ی حق دارد آن را کتمان نموده، معکوس و منقلب جلوه دھدکه نه می شود از آن دفاع کرد و نه ھم کس" کوبا"

 AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  


