
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۶ نومبر ٢٩
  

  فيدل کاسترو،
 .رھبر انقالب کوبا در سن نود سالگی درگذشت

 

س حزب و دولت کوبا قرارداشت أطور فعال در ره  سال ب۴۵فيدل کاسترو رھبر انقالب ضد امپرياليستی کوبا به مدت 

گيری و برادرش ه ازمقام رياست جمھوری و تمام وظايفش کنارً ميالدی به دليل کھولت و بيماری، رسما٢٠٠٨ودرسال 

  .رئول کاسترو جانشين وی گرديد

 ديکتاتور مشھور، امريکا ۀن بود، نوکر دست به سيامريکا ۀ ھميشه مستعمر١٩۵٩کوبا قبل از انقالب ملی  و دمکراتيک 

 ھمدست مافيا بود، منافع امپرياليسم  وکه فاسد، قاچاقچی، آدمکش" فولخنثيو باتيستا ثالديوار" کودتاچی آقای جنرال

سرمايه داران بزرگ .  بودامريکاکوبا با توليد تک محصولی نيشکرش وابسته به . مين می کردأ را در کوبا تامريکا

ھای خويش بدل کرده  خود در آورده، دھقانان را به بردهۀ مناطق حاصلخيز کوبا را به زير سلط، تمامامريکاکشاورزی 

-  وارد کرده از آن سودھای سرشار میامريکاکردند و کاالھای توليد شده در کوبا را به  مردم کوبا را غارت میۀو تود

امپرياليسم . چرخيدئی میامريکا و سرمايه ھای ھای جھان در ھاوانا بود که با دست مافيابزرگترين قمارخانه. بردند

 و محل خوشگذرانی سرمايه داران فاسد بدل کرده بود، تا آنھا از امريکا ۀ قارۀخان کوبا را به بزرگترين فاحشهامريکا

ھا و  با اسارت بردگان جنسی در کوبا و بدون ھراس از نقض حقوق بشری خانوادهقيد و شرط خويشآزادی ھای بی

انقالب کوبا تحت رھبری فيدل کاسترو و . نقض حقوق بشر و حقوق انسانی متمتع شوند" مزايای "ۀ کوبائی از ھمزنان

که به حقوق بشر " باتيستا" و به ديکتاتوری  گوارا، اين قشر انگل را جارو کرد، زمينھا را ملی نمودھمرزمش رفيق چه

مردم کوبا .  رايج کرده بود، پايان دادامريکار کوبا با ياری حقوقی را دگذاشت و شکنجه و آدمکشی و بیاحترام نمی

ِبرای نخستين بار آموختند که حق کار، حقوق بشر است؛ آنھا آموختند که حق تحصيل اجباری رايگان حقوق بشر است؛ 
ن دارای اند و زحمتکشاآنھا آموختند که بھداشت مجانی حق آنھاست؛ آنھا آموختند که زن و مرد دارای حقوق مساوی

ِدر زندانھای . گذاشت حقوق انسانی بوده و بايد به اين حقوق و ارزش واقعی دست پيدا کنند و بايد به اين حقوق ارج
 مورد امريکاگران به سزای اعمال خود رسيدند، ضد انقالب فرار کرد و در فلوريدای بسته شد، شکنجه" باتيستا"

 ضد تماميت ارضی و حق حاکميت ملی کوبا خرابکاری هبه امروز نيز ب قرار گرفت و تا امريکاحمايت سازمان امنيت 

 و نوکرانش بودند که ناقض حقوق بشر و امريکاانقالب بود که حقوق بشر را به کوبا آورد و اين امپرياليسم . می کند
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 مردم کوبا و تمام  زشت خويش را نشان داد و تصميم گرفت بهۀ چھرامريکاآنوقت امپرياليسم . اندحاميان جنايتکار آن

آرام " حياط خلوت" تجاوز کرده و امريکات نکنند به ديکتاتوری امپرياليسم أی التين درس بدھد که جرامريکامردم 

ئی حمله کردند که اين تجاوز معروف امريکاآنگاه نخست مفتضحانه به کوبا توسط مزدوران .  را بر ھم بريزندامريکا

سپس ماشين تحريم و تبليغات . کوبا به رھبری فيدل کاسترو درھم شکسته شدتوسط خلق " تجاوز خليج خوکھا"به 

 ۀاسلح.  ئی کرده اند، در آوردامريکات انقالب ضد أامپرياليسم به راه افتاد تا دمار از روزگار مردم کوبا که جر

. يم در تاريخ بشريت است تحرۀطوالنی ترين دور ضد کوبا به کار گرفته شد که ه تحريم برای نخستين بار بۀجنايتکاران

ِ دوران رويزيونيستھا و بسيار مردم جھان طعم تلخ اين پولندھا و حتی مردم شوروی سابق و ھا و عراقیما ايرانی
  .اندتحريمھای ضد بشری را چشيده

 استقالل ی التين وارد ساخت  وامريکا در امريکا بزرگی بر امپرياليسم ۀانقالب کوبا تحت فرماندھی فيدل کاسترو ضرب

. ی التين بوده استامريکاو آزادی را برای زحمتکشان به ارمغان آورد و اين انقالب الھامبخش ميليونھا مردم تحت ستم 

ل بھداشت و درمان و آموزش و خدمات پاسخ درخشانی دھد و بيکوبا موفق شد با تحوالت انقالبی به مسائل مھمی از ق

اين دستآوردھای انقالب کوبا . ت انقالب کوبا دمکراتيک وضد امپرياليستی بودماھي. مين کندأ ملت را تۀنيازھای اولي

  . ھمتاستی التين بعد از بيش از نيم قرن بیامريکاھنوز ھم در 

. انقالب کوبا اما در شرايط بروز رويزيونيسم خروشچفی و تشديد اختالفات ايدئولوژيک در جنبش کمونيستی رخ داد

 سياه بيستم حزب کمونيست ۀلبانی در مقابل تزھای خائنانه و ضد کمونيستی کنگرار حزب کمونيست چين و حزب کا

شوروی به سردمداری خروشچف پرچم دفاع از ستالين و مارکسيسم لنينيسم را بر افراشتند و به زير بار دکترين کيش 

د، نرفتند و از سی سال و سوسياليسم زدائی خروشچف مرتد که چيزی جز احيای سرمايه داری نبو" شخصيت ستالين "

کوبا تحت رھبری فيدل کاسترو در نزاعی که در .   قاطعانه دفاع نمودندستالينديکتاتوری پرولتاريا تحت رھبری رفيق 

ی و رويزيونيستی خروشچف ستالين  ضد ۀگرفته بود نتوانست جانب ديکتاتوری پرولتاريا را بگيرد و سرانجام به جبھ

" استقرار سوسياليسم" انقالب و ۀيد که با کمک ھای رويزيونيستھای ضد انقالبی به اداموشرکاء لبيک گفت به اين ام

 شوروی ۀتحت رھبری بورژوازی نوخاست" کومه کون" در شورای تعاون اقتصادی، ١٩٧٢کوبا ازھمان سال . بپردازد

 ١٩۴٩ تعاون اقتصادی در گرچه شورای. ُادغام شد و اقتصادش را به دم سياست اقتصادی نواستعماری شوروی گره زد

 بيستم حزب کمونيست اتحاد ۀسيس گرديد ولی شوروی مبداء سياست نواستعماری خود را نسبت به آن در کنگرأت

  :خروشچف در گزارش خود به اين کنگره گفت. بنياد نھاد١٩۵۶شوروی در سال 

اکنون چون ...... ين را رشد دھد شعب  صنايع سنگۀ ھمًامروز ديگر الزم نيست که ھر کشور سوسياليستی ضرورتا"

در ميان کشورھای سوسياليستی دوستی نيرومندی حکمفرماست، قابليت دفاع و امنيت آنھا می تواند بر قدرت صنعتی 

 رشد آن شعب صنعتی  ۀتواند در زمينی میئھرکشور اروپائی دمکراسی  توده.  اردوی سوسياليسم متکی باشدۀمجموع

َو در توليد آن نعمی تخ  -کيد از ما استأت."(صص يابد  که برای آن واجد  مقدمات طبيعی و اقتصادی مساعدی استِ

  ).توفان

را " سوسياليستی" عمل پوشيد و کشورھای ۀ جام،اين سياست رويزيونيستی در خالل بيش از سه دھه طی مراحلی چند

ت ويرانگر رويزيوينيستھا بر اين امر سياس.  شوروی ادغام کردۀھائی در اقتصاد امپرياليسم نوخاستبه صورت زائده

در آغاز . تخصص يافته اين کشورھا را در دست خود متمرکز سازند"استوار بود که  که مواد اوليه و مواد خام صنايع 

ی در پی آن بودند که اين مواد را از منابع مختلف به دست آورند تا در دام وابستگی نيفتند، ئکشورھای دمکراسی توده

 الزم صنايع ۀی  به تدريج  آنھا را از ابتکار بازداشت و خود را به صورت يگانه منبع تحصيل مواد خام و اولياما شورو
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 تک محصولی و ۀرا به سوی اقتصاد وابست" کومه کون"اين سياست نواستعماری، کشورھای عضو . آنھا در آورد

توان دراقتصاد چنين سياست ارتجاعی را می. شتصنايع سبک توليدی سوق داد و آنھا را از استقالل اقتصادی باز دا

اگربلغارستان در توليد لبنيات و پنير بلغاری درجا زد، کوبا نيز به . و کوبا مشاھده کرد... ، مجارستان وپولندبلغارستان، 

ويزيونيستی اش را به دست اردوگاه رترين توليد صنعتی داخلی بسنده نمود و افسار اقتصادیتوليد نيشکر به عنوان عمده

 .  اقتصادی و سياسی اتحاد شوروی تبديل گشتۀ به زائدًسپرد وعمال

 خروشچف که از باالی سر حق حاکميت ملی کشور کوبا به زد و ۀگرچه دولت فيدل کاستر در پی سياستھای ماجراجويان

جھانی سوم کشانيد، به  پرتگاه جنگ ۀوالنه جھان را به لبؤبند با جان اف کندی پرداخت و با قمار سياسی و غيرمس

مخالفت با خروشچف برخاست، گرچه که فيدل کاستر در زمان تجاوز شورويھا به کشور چکسالواکی که راه پيشنھادی 

اقتصادی رويزيونيستھا را در پيش گرفته بود به انتقاد دست زد، ولی به علت فقدان اصوليت کمونيستی سرانجام تسليم 

ر تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان که فاجعه به بار آورد، صحه گذارد که ب رويزيونيستھا شد، به طوری

 ۀو به حيثيت خويش در ميان ممالک غير متحد جھان که کاسترو را به رياست مجمع خويش برگزيده بودند، ضرب

  .   مھلکی وارد ساخت

يکشبه فروپاشيد و کوبا نيز در اين بحران نيز " کومه کون"، شورای تعاون اقتصادی، ١٩٩١با فروپاشی شوروی  در 

ه تحت رھبری جرج بوش و  از فرصت بھره جست با تشديد تحريمھای اقتصادی جنايتکارانامريکاامپرياليسم . فرو رفت

 بر اقتصاد کوبا اعمال کرد تا اين کشور را ١٩٩۶ تا ١٩٩٢ن فشارھای مضاعفی را در دو مرحله از سالھای بيل کلينت

طورغير قانونی ه گذاری در کوبا را بھای خارجی و ھرگونه سرمايه تمام کشتیامريکاامپرياليسم . آوردبه زانو در 

ھای کشاورزی کوبا دو سوم از زمين. که امروز وضعيت کشاورزی کوبا بسيار اسفناک است نتيجه اين. متوقف کرد

در يک کالم توليدات . زم برای استفاده ھستندباشد، نيمی از تراکتورھای کشاورزی فاقد کيفيت القابل کشت نمی

ً خودکفائی کشاورزی کوبا حدودا.  است١٩٨٠تر از توليدات کشاورزی در سالھای کشاورزی ھم اکنون در سطح پائين

  . درصد از توليد ناخالص ملی۴ درصد از نيروی کار، برابر با ١٨يعنی . پنجاه درصد است

 درصد از توليد ۴٧در کل .  درصد سقوط کرد٣۴ی توليد ناخالص ملی  کوبا  در طی سه سال  پس از فروپاشی شورو

به تبع اين .  کاھش يافتدالر ميليارد ٢ در سال به دالر ميليارد ٨کشاورزی کوبا سير نزولی داشته و واردات کوبا از 

مرز حداقل کالری که  کالری در روز کاھش يافت که به زير خط ١٨۵٠سير نزولی حد متوسط  کالری برای ھر نفر به 

  .ين دربين مردم زحمتکش گرديدي کالری است سقوط کرد و موجب کمبود پروت٢١٠٠

 ئیرفرمھای بورژوا.  بزندئیفشارھای تحريم خارجی و رکود داخلی، دولت کوبا ناچار گرديد دست به رفرمھا بستر در

 ٢٧اين خصوصی سازيھا به . ديد آغاز گر١٩٩۴سازيھا در بخش صنايع کوچک که در سال نظير گسترش خصوصی

 درصد از صنايع ۴، ١٩٨٩تا قبل از سال . شود درصد از توليد ناخالص ملی را شامل می١٢درصد افزايش يافت  که 

رکود توليد در . گيردسازيھا در حال رشد است و شتاب میاکنون روند خصوصی. توليدی کوچک خصوصی بودند

ھای مادی و يا ذينفعی مادی  و نازل بودن سطع دستمزدھا و تقويت انگيزه کافیۀبخش صنايع کوچک، فقدان سرماي

اکنون  . رودبرای رشد توليد علل سياستھای نوين و رفرمھای جديد تعريف شده است که اين روزھا از آن بسيار سخن می

ه امکان افزايش تر است و دولت اعالم نمود کدستمزدھا در بخش توليدات دولتی از بخش خصوصی به مراتب نازل

و لذا تمايل بخشھای وسيعی ازمردم به سوی بخشھای خصوصی رو به فزون است . دستمزد در بخش دولتی وجود ندارد

گردد و به  اين امر موجب افزايش نابرابريھای اقتصادی در بين مردم میًطبعا. و دولت نيز خود مشوق اين امر است

ھای داخلی نيز دم  در روند اقتصادی جامعه بسيار پائين است و در رسانهشرکت مر. انجامد طبقاتی میۀتشديد مبارز
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در بستر چنين شرايط اقتصادی و اجتماعی است که کوبا از احيای روابط  ... پردازندکمتر به اينگونه معضالت می

  ... سر وسامان دھد  استقبال کرده تا با رفع  تحريمھای اقتصادی بتواند به اقتصادشامريکاديپلماتيک و تجاری با 

توان و  و ھيچ کشور امپرياليستی نمیامريکادھد  که ھرگز به امپرياليسم  کوبا نشان میۀ جنايتکاران تحريمۀاما تجرب 

 به نيروی مردم و اتخاذ سياستھای ديپلماتيک صحيح و سودجستن از تضادھای بلوکھای ءنبايد اعتماد کرد و با اتکا

توان در مقابل تجاوز به استقالل و تماميت ارضی خويش مقاومت کرد  و توازن طبقاتی، میداریامپرياليستی و سرمايه

.  مالی خود پايبند نيستندۀامپرياليستھا به ھيچ چيز جز به منافع سرماي. و توطئه ھای نيروھای استعماری را خنثی ساخت

تا امپرياليسم در جھان وجود . ا ھميشه دشمنندامپرياليستھ. غرض کشوری باشندتوانند دوست بیامپرياليستھا ھرگز نمی

در . اين واقعيتی است که بايد ببينيم. امپرياليسم يعنی تروريسم عريان. تواند از بين روددارد، امنيت نيست و جنگ نمی

 تروريست، جاسوس، ناقض امريکاامپرياليسم . شودبرمال می" دموکراتيک"ھای زمانھای بحران ماھيت اين بازيگری

ِقوق اساسی انسانھا و دشمن شماره يک بشريت است و خلق کوبا به چنين ھيوالئی ھرگز نبايد اعتماد بکند، اگرچه اين ح
غول بی شاخ و دم پس از پنجاه سال ترور و توطئه در لباس دوست ظاھر شده حتا به نماد رھائی کوبا يعنی چه گوارا 

 تا به امريکاسای جمھور ؤ فراموش نکنيم به دستور رسمی ر!!.گذاردجای میه و عکس يادگاری ب" ورزدمھر می"

-الملل جنايت و اقدام به قتل محسوب می بار به جان فيدل کاسترو سوء قصد کردند که از نظر حقوق بين۶٠٠امروز 

 .  عامالن اين سوء قصدھا بايد در مقابل دادگاھھای جھانی قرار گيرند. گردد

 در مرگ فيدل کاسترو شادمانی و امريکاکوبائی فراری در فلوريدای " طلبانسلطنت "در ضمن فراموش نکنيم که 

ھای گروھی تبليغاتی رسانه. وجدانی و بربريت اين خوکھای کثيف در سراسر جھان است بیۀپايکوبی نمودند و اين نشان

ر ماھيت انقالبی انقالب کوبا و دروغگو و عوامفريب غربی نيز تا توانستند بر اين تصاوير مشمئز کننده تکيه کردند تا ب

  . امپرياليستھا را نيز به خاطر بسپاريمۀخوب است که اين دسيس. ای از فراموشی و دروغ بکشندپرده

 نامناسب نيز با خود به ھمراه داشت که حزبيت را به زير ۀ انقالب کوبا و نقش روشنفکران در آن، يک جنبۀشکل ويژ

 قھرمان پروری به حرکتھای چريکی ۀفردی روشنفکران و روحيژوائی و منشپرسش برد و در نزد تفکرات خرده بور

 ۀی التين و سپس در سراسر جھان و از جمله در ايران دامن زد که صدماتش را تا به امروز طبقامريکاشھری در 

با بعد از گرچه که در خود کو. کندبورژوائی بر اندام خويش حس می اين انقالبيگری خردهۀکارگر ايران در نتيج

 طبقاتی در سراسر جھان ۀثيرات منفی آن تفکرات انحرافی با سوء استفادأپيروزی به اين نقاط ضعف توجه شد، ولی ت

  . کارگر گرديدۀباقی ماند و ابزاری برای مخالفت با حزبيت سياسی طبق

 را  امريکاليسم خونخوار  حزب ما ھمواره به انقالب کوبا ارج نھاده است و از دستآوردھايش حمايت کرده و امپريا

ليکن واقعيت اين است که رھبران کوبا با پيروی از رويزيونيسم شوروی و ادغام شدن در .  ساخته استءمحکوم و افشا

 ھر انقالب مردمی يا به ًاصوال. چينند تلخش را میۀ کوبا زده و اکنون ميوۀ مھلکی به اقتصاد و آيندۀضرب" کومه کون"

 قدرت را در ًزند و بورژوازی مجددا اوليه درجا میۀکتاتوری پرولتاريا می رود يا در مرحلسوی سوسياليسم و دي

کيد کرد که استقرار ساختمان سوسياليسم در يک أ بايد تئیاز سو. شق وسطی وجود ندارد. گيردشکلی ديگر به کف می

کوبا با توجه به رشد . باشندکشور کوچک از نظر عملی ممکن نيست، مگر اين که متحدين نيرومندی در کنارش 

بود در شرايط اش، حتا اگر کشوری سوسياليستی میھای داخلیجمعيت و مساحتش، با توجه به  محدويتھای فراورده

 دراز مدت تحريم اقتصادی و گرسنگی و عقب ۀداشت و در محاصرفقدان دژھای سوسياليستی امکان بقاء طوالنی نمی

که انقالب کوبا تحت رھبری فيدل کاسترو توانست به بخشی از نيازھای مردم  ا از اينم. آوردماندگی صنعتی تاب نمی

 را بر نتابيده و بيش از پنج دھه امريکا امپرياليسم ۀپاسخ گويد، به استقالل ملی دست يابد و زورگوئيھای جنايتکاران
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يدل کاسترو رھبر انقالب کوبا را به مقاومت کرده، ارج می نھيم و از خلق کوبا قاطعانه دفاع می کنيم و درگذشت ف

از انقالب کوبا و ازشکست ساير انقالبات بايد آموخت و با تکيه به مارکسيسم .گوئيم مردم زحمتکش کوبا تسليت می

  .لنينيسم  خود را برای انقالبات سوسياليستی آينده آماده کنيم

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩۵ ]قوس[يکشنبه ھفتم آذر

gor.toufan.www  

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

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

 انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد
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"ه مبارزات انقالبی ما ضمن آن که ب
جنايتگستر امريکا، امری ستودنی و آموزنده می دانيم، عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در 

نبود، قابل انتقاد " مارکسيزم لنينيزم"و " ويزيونيزمر"جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين 
می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته 

سته به از قتل عام بيش از يک ميليون افغان، من جمله ھزاران کمونيست پاکباز، کشور ما را به تباھی سوق داده، دو د
و حزب کمونيست " کاسترو"کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص 

  .که نه می شود از آن دفاع کرد و نه ھم کسی حق دارد آن را کتمان نموده، معکوس و منقلب جلوه دھد" کوبا"
 AA-AAادارۀ پورتال

 

 

 

 

  


