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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

  
  بھرام رحمانی 

    ٢٠١۶ نومبر ٣٠ 
  

   سوء قصد جان سالم به در برده٦٠٠بيش از از فيدل کاسترو، 
 ! و از اين جھت رکورددار جھان است

  

 به وقت ٢٠١٦ نومبر ٢۶جمھوری کوبا بامداد شنبه  سئيرائول کاسترو، ر .با درگذشتفيدل کاسترو، رھبر انقالب کو  

جمھوری پيشين و رھبر انقالب اين کشور در سن  سئياروپا، در تلويزيون دولتی اعالم کرد که برادرش فيدل کاسترو، ر

وزاندن جسد فيدل کاسترو شنبه اعالم کرد که مراسم س جمھوری کوبا بعدتر سئيچنين ر ھم. است  سالگی جان سپرده ٩٠

 .شود انجام می

دليل اين  وی به. اش را باز نيافت برد و از آن پس ھرگز سالمتی ای رنج می  از يک بيماری روده،٢٠٠۶کاسترو از سال 

  . بود بيماری قدرت را به برادرش رائول واگذار کرده

 
سال رھبری اين کشور را  ۴٩دست گرفت و   به پس از پيروزی انقالب کوبا، قدرت را،١٩۵٩فيدل کاسترو سال 

ی التين نيز در کنار او در انقالب کوبا دست به قيام مسلحانه زد امريکاگوارا، انقالبی مشھور  ارنستو چه. برعھده داشت

  .گرای کاسترو برعھده داشت شکلی موقت سمت وزارت را نيز در دولت چپ و سپس به

در برد و منابع  برای ترور او جان سالم به) سيا( العات مرکزی اياالت متحدهھای آژانس اط کاسترو بارھا از تالش

ھا در   برای سرنگونی دولت او به خليج خوک،١٩۶١ در سال امريکا. اند  اين عدد را چندصدبار عنوان کردهئیکوبا
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 برای حمله به اين کشور  کاستروئیاز مخالفان کوبا» ھا خليج خوک« سيا در عمليات .کوبا حمله کرد اما ناموفق ماند

 .استفاده کرد

خصوص طرح استقرار پايگاه موشکی شوروی در اين  به.  بدل شدامريکاشخصيتی مھم عليه  کاسترو در جنگ سرد، به

  عيار نزديک نشده  انجاميد که جھان ھرگز تا آن حد به جنگ اتمی تمامامريکا روزه با ١٣تنشی   به١٩۶٢کشور در سال 

  .روست  روبهامريکاتحريم  ھا است که با کوبا دھهپس از آن . بود

چالش کشيد در سن   را بهامريکاجمھور  سئي ر١٠يت خود مسؤولدر واقع فيدل کاسترو، رھبر انقالب کوبا که در دوران 

  . سالگی درگذشت٩٠

جمھوری  سئياما، رحتی باراک اوب.  و کوبا روابط خود را رسما از سر گرفتندامريکاتنھا سال گذشته ميالدی بود که 

 . پيش از اين در سال جاری به کوبا سفر کردامريکا

ھای آزادی بيان بارھا تحت انتقاد قرار گرفت،  حزبی سياسی در اين کشور و محدوديت اگرچه کاسترو به دليل سيستم تک

ھای چپ  ا و سازمانھ  بسياری بر برخی گروهتأثيرھای او در زمان حکومتش  ھا و سخنرانی اما انقالب کوبا و نوشته

 .ی التين داشتامريکااو رابطه نزديکی با برخی نويسندگان و روشنفکران چپ . داشت

ھا مشغول بود و  نوشتن ستون در روزنامه ھای عمرش ديگر مقامی در قدرت نداشت و به کاسترو، در آخرين سال

خطاب » فرمانده کل انقالب کوبا«ز او را با اين حال، ھنو. داد ديدارھای رسمی با سران ديگر کشورھا ادامه می به

 .کردند می

با اين وجود، فيدل کاسترو .  سوء قصد جان سالم به در برده و از اين جھت رکورددار جھان است٦٠٠کاسترو، بيش از 

تر کسی موفق شده است تا اين ھمه سال بر مسند حکومت تکيه  پنجاه سال کوبا را رھبری کرد و در جھان سياست کم

  .زند

خير شد؛ يعنی زنده ماند  ھای انقالبی چپ جھان است که سرانجام عاقبت به بنابراين، فيدل شايد جزو نادرترين شخصيت

  .و با مرگ طبيعی فوت کرد

ھا موفق به  نفر آن ١٢ ميالدی با فيدل کاسترو به کوبا رفتند و فقط ١٩۵۶ ارنستو جزو ھشتادو مردی بود که در سال

 در امريکانشانده  ھا جنگ چريکی عليه حکومت ديکتاتوری فولخنسيو باتيستا حکومت دست  پس آناز آن. بازگشت شدند

  .کوبا را آغاز کردند
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خانواده او از زمينداران . دنيا آمد  در شھر بيران، واقع در استان اورينته کوبا به١٩٢٦ت سال گس ا١٣فيدل کاسترو 

ای خصوصی واقع در شھر سانتياگو د کوبا و بعد ھاوانا  مدرسه  در روستا بهئیاو بعد از گذراندن دوره ابتدا. مرفه بودند

 .التحصيل شد رفت و سپس از دانشکده حقوق دانشگاه ھاوانا فارغ

يک فعال سياسى تبديل شد و در اقدام سياسى تبعيدشدگان دومينيکن براى  ى بهئ و در زمان دانشجو١٩٤٧در سال 

ھاى مناطق و حومه  شرکت فعال داشت و سال بعد در شورش» رافائل تروجيلو«ام ن سرنگونى ديکتاتور دومينيکن به

 .شرکت کرد کلمبا  شھر بوگوتا در

طلب ارتدوکس درآمد و از طرف حزب خود وارد انتخابات براى  ، فيدل به عضويت حزب اصالح١٩٥١در سال 

 .حضور در مجلس عوام شد

 او در اولين قيام نافرجام عليه باتيستا ١٩٥٣در سال . حصيل پرداختدر دانشگاه ھاوانا در رشته حقوق به ت کاسترو

بازگشت و مجددا  کوبا  کاسترو به١٩٥٦در سال . تبعيد شد پس از اين قيام او زندانی و سپس به مکزيک. شرکت کرد

 حت فرماندھیھای چريکی ت نيرو او سپس برای تقويت موقعيت خويش به. رھبری انقالب عليه باتيستا را در دست گرفت

ھای چريکی توانست حکومت استبدادی فلوخنسيو باتيستا را  او سرانجام با پشتيبانی اين نيرو. پيوست گوارا  ارنستو چه

 . سرنگون کند١٩٥٩در سال 

يک سازمان سياسی پيوست؛  وی به. در واقع کاسترو از بدو تحصيل حقوق در دانشگاه ھاوانا يک دانشجوی نمونه بود

اما خودشان از قايق . خواستند بروند و ديکتاتور معروف دومينيکن را سرنگون کنند ب شد که میئياراعضو لژين ک

عنوان نماينده  ھا معروف شدند؛ به در راديو و روزنامه» تحت تعقيب«عنوان  شان به سرنگون گرديده، با ذکر نام

 ... فدراسيون دانشجويان کوبا به بوگوتا سفر کرد و 

  
. ھايش است گويند کاسترو، محبوبيت و موفقيتش را مديون سخنرانی میھمين دليل،  ھری بود شايد بهوی سخنران ما

 به سربازخانه مونکادا در بندر سانتياگو، با شکست ١٩٥٣ جوالی ٢٦ دانشجوی ديگر در ٥٠وقتی حمله او و 

 توانست فرار کند و چھار روز در فقط فيدل. صددرصدی مواجه شد، ھمه دانشجوھا دستگير و بالفاصله تيرباران شدند

يک سخنرانی پرشور عليه  اش را به او صحنه محاکمه. طبيعتا آخرش پيدايش کردند و بردندش دادگاه. نيزارھا قايم شود

در حالی که . »تاريخ مرا تبرئه خواھد کرد«:  ساعت و نيمه که ترجيع بندش اين بود٤باتيستا تبديل کرد، يک سخنرانی 

  .ی التين بودامريکايعنی ژنرال باتيستا، باالی ليست تاپ تن ديکتاتورھای تاريخ طرف کاسترو، 

، او که فرمانده کل ارتش بود، ٣٠در دھه . شبه سرھنگ شده بود باتيستا، يک گروھبان ساده تندنويس ارتش که يک

 سؤالی که درباره او جای چيز.  برنده شود١٩٤٠داشت تا خودش بتواند در انتخابات سال  دوستانش را به کودتا وامی
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اش  راحتی پذيرفت و پس از پايان دوره زيانش بود به که به  را با آن١٩٤٤نامه انتخابات مصوب  نئيدارد، اين است که آ

 با يک کودتای نظامی برگشت و گانگسترھای ١٩٥٢به فلوريدا رفت اما در قسمت بعدی سريال، يعنی در مارس 

گر  طور يک گروه شکنجه ھمين.  رفيقش شده بودند با خودش به کوبا آوردامريکا در  را که در دوره اقامتامريکائی

درد کار ديگری جز  اند مردی بود کوتاه قد، چھارشانه، با بينی پھن و خنده رو که به درباره او گفته. ای را حرفه

  .آمد ديکتاتوری نمی

 ٢٥اندازی کازينو،  مثال نرخ راه. ھمه جا برسی بهتوانستی  با رشوه می: روش کار باتيستا خيلی صريح و روشن بود

طور کامل  با ھمين داروغه ناتينگھام بازی ھا، باتيستا توانسته بود ھاوانا را به.  حق رياست جمھوری بوددالرھزار 

داشت و پايتخت قمار و » بار« خانه فساد رسمی و ھزار ٢٧٠، ھاوانا ١٩٥٧توسعه بدھد، منتھا از آن طرف، سال 

  .حساب می آمد  بهامريکاای فحش

. دھی يک سازمان انقالبی بزند سازمان  ماه زمان کافی بود تا دست به١٨جا  کاسترو، بعد از زندان به مکزيک رفت و آن

پادگان مونکادا حمله کرد اما باز  تيم کاسترو دوباره به. به تيم کاسترو، در ھمين مکزيک اتفاق افتاد» چه گوارا«پيوستن 

 نفر بودند اما وقتی مثل سه سال قبل مجبور شدند در نيزارھا ٨٢ھا وقت پياده شدن از کشتی  چريک. وردندھم شکست خ

کاسترو اما اين نيرو . تر نبودند و حتی مجبور شدند چه گوارا را در يک دھکده بگذارند و بروند  نفر بيش١٥قايم شوند، 

.  بودامريکائیرانه راه انداختند که سوژه خوبی برای مطبوعات ھا يک سلسله تعقيب و گريز ماھ آن. را دوباره جمع کرد

ھا را با دقتی مثال زدنی،   توانست به اردوگاه شورشيان راه پيدا کند، آن١٩٥٨ که در بھار امريکائیيک روزنامه نگار 

  .»روند خوانند و جلو می  که آواز میئیچريک ھای ريشو«: طور توصيف کرد اين

ھای سيراماستره اعزام کرد تا جلوی پيشروی نيروھای چه گوارا و کاسترو  کوه ، دو لشگر را به١٩٥٨باتيستا، در می 

 ژانويه چه گوارا با ٤صبح . عمليات ارتش با شکست مواجه شد و اين بار کاسترو بود که حمله متقابل کرد. را بگيرند

ای را از   پيروزمندانهئیپيما ترو که راه، کاس١٩٥٩ ژانويه ٨نيروھای ھمراھش وارد ھاوانا شد و پشت سر او، در 

  .سانتياگو تا ھاوانا انجام داده بود رسيد

 عالوه وی .گيرد دست در را کوبا در حکومت و دھد شکست را باتيستا فالگنسيو نظام توانست ١٩٥٩در سرانجام وی

 کشور اين جمھور سئير وانعن به سپس و کوبا وزير نخست عنوان به ١٩٧٦ تا ١٩٥٩ سال از کوبا، انقالب رھبری بر

  .بود فعاليت مشغول ٢٠٠٨ تا ١٩٧٦ سال از

 سال مصوب اساسی قانون اساس بر .شد می اداره وی رھبری تحت ٢٠١١ سال تا ١٩٦٥ سال از کوبا، کمونيست حزب

 در سوسياليستی انقالب نمادھای از يکی کاسترو .دارد دست در را حکومت رھبری حزب، دبيرکل ميالدی ١٩٧٦

  .بود تعھد عدم جنبش کل دبير دوره دو چنين ھم کاسترو .رفت می شمار به التين یريکاام
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سفر غيررسمی  کاسترو ھم سه ماه پس از انقالب به. رسميت شناختند ھا فورا دولت جديد انقالبی را به امريکائینخست 

ارزان قيمتی در ھارلم با مالکوم ايکس،  رفت و غير از ديدار با نيکسون در کاخ سفيد، در ھتل امريکاای به   روزه١٢

  .جمال عبدالناصر و جواھر لعل نھرو ديدار کرد

. اصالحات اراضی زد کاسترو دست به: اند زودی فھميدند درباره کاسترو مرتکب اشتباه ھولناکی شده ھا، به امريکائی

 نفت کوبا را امريکا.  را ملی اعالم کردامريکا ئی دارادالر ميليون ٨٥٠کوبا . آيزنھاور واردت شکر کوبا را کاھش داد

توانيم کار  ھا نمی  بودند گفتند ما با اين نفتامريکائیصنايع پتروشيمی کوبا که . کوبا از شوروی نفت خريد. قطع کرد

ما کوبا رسما اعالم کرد . ھای بيولوژيک بمباران کرد  مزارع کوبا را با سالحامريکا. ھا را ھم ملی کرد کاسترو آن. کنيم

ھا پياده کرد که البته قضيه در نطفه خفه   را برای حمله در خليج خوکئی فراری کوبا١٤٠٠ امريکا. کمونيست ھستيم

ھای   که سرسختی کاسترو را ديد و موشکامريکاسرانجام . ای شوروی شد ھای ھسته کوبا ھم پذيرای موشک. شد

نشينی کرد و علنا قول داد که در ازای برچيده  ارا عقب مايلی خاک خودش مستقر شدند، اجب٩٠ای شوروی ھم در  ھسته

  .کار کوبا نداشته باشد ھا ديگر کاری به شدن اين موشک

ی جنوبی را امريکا در کوبا و امريکاھای  دست گرفتن حکومت در کوبا مخالفت با سياست فيدل کاسترو، پس از به

  .ھای خود قرار داد سرلوحه سياست

 حمايت شده از سوی سازمان ئیھا ديد، تالش کرد وی را با انجام توطئه در کوبا در خطر می که منافع خود را امريکا

ھای ضد انقالب  مردان واشنگتن حتی با حمايت از چريک قتل برساند، دولت ، به)امريکاسازمان اطالعات مرکزی ( سيا

ھا در کوبا انجام  ی به خليج خوکا  حملهامريکاجمھوری وقت  سئير» جان اف کندی«فرمان   به١٩٦١کوبا، در سال 

  . را شکست دادندئیھای ضدانقالب کوبا ھای وفادار به فيدل کاسترو، چريک دادند که در اين حمله نيرو

ھای شوروی در کوبا پيش آمد، که آن بحران از  چنين بحران استقرار موشک در زمان زمامداری کندی بر کاخ سفيد، ھم

 در حالی که احتمال آن نيز  .پايان رسيد آميز به طور مسالمت ھای شوروی از کوبا به کطريق ديپلماتيک و با خروج موش

 .گير ميان دو قدرت بزرگ آن زمان در گيرد ھای شوروی در کوبا جنگی عالم رفت که بر سر استقرار موشک می

ريكا در نزديكى مرزھاى رھبرى فيدل كاسترو در كوبا، آم دنبال پيروزى نيروھای چپ و سوسياليست به  به،١٩۵٩در 

به نزديك شدن به اتحاد جماھير شورورى  كه فيدل جوان عالقه زيادى ويژه آن رو شد به خود با يك خطر جدى روبه

 دولت كندى تصميم گرفت با ،١٩۶٠نبود بنابراين در اواخر سال  اين وضعيت براى اياالت متحده قابل تحمل. داشت

  .سواحل كوبا را ترتيب دھد اى به حمله CIA و عوامل) باتيستا( اقبلى كوب كمك نيروھاى طرفدار رھبر

جنگ كالسيك شدند و در  تدريج آماده اجراى يك ھاى چريكى ديده و به  ماه در گواتماال آموزش جنگ۶نيروھا حدود  اين

زياناى آمريكا ئي كشتى كوچك از گواتماال و لو٧ھمراه  شدند به  ھزار نفر مى۵ بالغ بر ،١٩۶١ اپريل ١١حالى كه در 

  .شدند در كوبا» ھا خليج خوك«عازم 

پرواز درآمده  از نيكاراگوئه به) فيدل كاسترو مخالفان(  آمريكايى نيز با خدمه كوبايى٢۶-   ھواپيماى بزرگ بى٨بالفاصله 

  .كردند  فرودگاه اصلى كوبا را بمباران٣و 

او در اين زمان تمام تالش خود را وقف ( اى را نداشت شدهريزى  که كاسترو اصال انتظار چنين حركت برنامه با وجود آن

اما موفق شد نيروھاى انقالبى خود را سريع بسيج ). مناطق فقير كوبا كرده بود اعزام آن به ايجاد واحدھاى آموزشى و

قدرت  ھا ھيچ اثرى به٢۶ - بى از طرف ديگر بمباران ھوايى. منطقه مورد تھاجم برساند سرعت خود را به كند و به

  .ناوگان ھوايى كوبا نگذاشت
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كه براى  ھا اصلى مواجه شدند و آن يافته انقالبيون در محورھاى ھاى سازمان بعد مھاجمان با مقاومت پريل بها ١٢روز 

توانند  اند اما مى بھره دريافتند كه انقالبيون اگرچه از يك ارتش منظم بى يك مبارزه سھل و آسان خود را آماده كرده بودند

  .ھزار نيروى مزدور برآيند ۵ز پس ا

 ۶ھا جلوتر بروند چرا كه ورود  نتوانستند از ساحل خليج خوك شدت نبرد در روزھاى بعد افزايش يافت اما مھاجمان

  .شد اندازى شده بودند مانع پيشروى نيروھاى موتوريزه و تانك مزدوران زحمت راه كه به ھواپيماى قديمى دولت كوبا

را براى پاكسازى نيروھاى بر سر  آخرين تالش) تحت فرمان خلبانان مزدور(  ھواپيماھاى آمريكايى آپريل،١٧در روز 

اما نتيجه اين امر سقوط چند فروند اين ھواپيماھا بود و  كرد) ضد دولت كاسترو( بخش اصطالح آزادى راه ارتش به

و ستاد » سيا«ين ساعات جنگ روساى در آخر. دريا ريختند متقابل مھاجمان را به بالعكس انقالبيون با حمله

را عقب برانند تا مھاجمان  آمريكا از كندى خواستند تا اجازه دھد تا رزمناوھاى آمريكايى با آتشبارى، انقالبيون ارتش

چرا كه باخبر شد كه خروشچف علنا اعالم . مخالفت كرد با اين اقدام» عاقالنه«نشينى بيابند اما كندى  فرصت عقب

  . اقدام مستقيم نظامى آمريكا عليه كوبا مخالف استكرده، با ھر

.  اسير براى مھاجمان در برداشت١١١٣كشته و  ٣٠٠ پايان رسيد در حالى كه  آپريل، به١٧ھا در  جنگ خليج خوك

نيم  ھنوز پس از. زياد بود ترديد اثر سياسى آن بسيار شود اما بى ھا، جنگى كوتاه و كوچك محسوب مى جنگ خليج خوك

فيدل كاسترو ماھيت ضد آمريكايى خود را حفظ كرده و  رھبرى اياالت متحده به» زيربينى«از آن تاريخ كوبا در قرن 

  .دھد آماده است تا ھر تھاجمى را پاسخ

  
كاسترو را سرنگون كند بعدھا با  ھا توانست در نبرد خليج خوك مريكا مىابود و اگر » سمبول«كوبا در زمان خود يك 

ھاى جنگ سرد  كوبا در تمام سال. شد السالوادور مواجه نمى  سوسياليستی در نيكاراگوئه، شيلى وھاى چپ و جنبش

ھای روس در خاك  استقرار موشک(  در پى بحران راكتى كوبا،١٩۶٢اين كشور در . بود مريكاااستخوانى در گلوى 

آماده است تا ھر جا كه  نشان داد كه) آستانه يك جنگ برد واكنش سريع كندى شد و جھان را به كشور كه منجر به اين

  .طرف روس مايل باشد جلو برود

گرا و يا  ھاى راست  كشور جھان نيرو فرستاد تا مانع پيروزى دولت١۵به  ١٩٨٩  تا١٩٧٠ھاى  كوبا بين سال

  . شود كودتاچيان

: ه معروفى گفتدولت كندى داشت اگر چه كندى با قبول شكست جمل ھا اثر بدى براى شكست عمليات خليج خوك

  .»گيرم يت اقدامات دولت را برعھده مىمسؤولشكست يتيم است من  پيروزى صد پدر دارد اما«
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ی التين رنگی از افسانه امريکادر رفاقت پايدار فيدل کاسترو، رھبر انقالب کوبا با گابوی ادبيات داستانی جھان، تاريخ  

و استاد دانشگاه گراناتا در کتابی با عنوان  نيچلی، دو زبانشناس انخل استبان و استفانی پا . گيرد و جادو به خود می

ی التين در جھان را امريکاترين چھره ادبيات  طرحی از رفاقت پايدار بين رھبر يک انقالب و شاخص» فيدل و گابو«

  .دھند به دست می

) ئیترجمه اسدهللا امرا به( » پدرساالرپائيز«، )به ترجمه احمد گلشيری( »نويسد سرھنگ نامه نمی کسی به«در آثاری مانند 

. توان مشاھده کرد  دوستی مارکز با کاسترو را میتأثير، )به ترجمه ھوشنگ اسدی( »ژنرال در ھزارتوی خود«و 

منتقدان مارکز و مخالفان کاسترو .  است ھای پايدار بين يک نويسنده و يک رھبر سياسی ھا از اندک دوستی رفاقت آن

قدرت سياسی نزديک  اش با رھبر فقيد انقالب کوبا به اند که مارکز با تکيه بر دوستی را در ميان آوردهبارھا اين مدعا 

  .که ناگزير باشد در قدرت مشارکت داشته باشد شد بدون آن می

  
 فيدل کاسترو و گابريل گارسيا مارکز

مارکز . گردد نشانده باتيستا برمی دست، ھشت ماه پيش از سقوط حکومت ١٩۵٨ اپريلسابقه دوستی مارکز با کاسترو به 

برادرم « درباره رھبر انقالب کوبا منتشر کرد با عنوان ئیھا نگار بود، مجموعه گزارش ھا روزنامه  سال جوان که در آن

 .کاسترو قرار گرفته است» اراده آھنين «تأثيرمارکز بيش از ھمه تحت . »فيدل

 ئیروزی انقالب کوبا، بين روشنفکران چپ در اروپا و طرفداران کاسترو جداتر از دو دھه بعد از پي زودی اما در کم به

 .وجود آمد و اختالف ژرفی به

ای از نويسندگان چپ، نويسندگانی مانند ژان پل سارتر، ايتالو کالوينو، خوليو کورتاسار و ماريو بارگاس يوسا در  حلقه

مارکز از امضای اين نامه .  اعتراض کردندئیپاديال، شاعر کوباای به فيدل کاسترو به زندانی شدن ابرتو  نامه سرگشاده

 .خودداری کرد

ھايش نويسندگان نامه سرگشاده را محکوم کرد، يوسا نامه ديگری، تندتر از  که کاسترو در يکی از سخنرانی پس از آن

 بين ،١٩٧۴ مه ٧چنين بود که . اين بار خوليو کورتاسار ھم از امضای اين نامه امتناع کرد. نامه پيشين نوشت

 و ئی پاريس زير يک سقف گرد آمده بودند برای ھميشه جدای التين که در حلقه ادبیامريکاترين نويسندگان  سرشناس

 يوسا در نمايشگاه کتاب بوگوتا، مارکز را دلقک درباری ٢٠٠٣اختالف چنان پايدار بود که در سال . اختالف افتاد

 .رھبر انقالب کوبا ناميد
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کاسترو ھم . شوند  قبر دفن میمن از کسانی ھستم که با دوستانشان در يک«: ھايش گفته است مارکز در يکی از مصاحبه

 .»دارم شان می ست که من دوست از کسانی

ھای   گفته بود که با کاسترو نه فقط درباره سياست که درباره زندگی و ادبيات و ھنر و خوراکتأکيد مارکز بارھا به

 .کند خوشمزه صحبت می

ھای بوليوی   که چه گوارای جوان در جنگل١٩٦٧سيمون ريد ھنری، زندگی اين انقالبی را از کودکی تا سال اندوھناک 

، فيدل کاسترو و چه گوارا برای اولين بار در مکزيکو ١٩٥٥در شب تابستانی در سال . کشته شد، دنبال کرده است

از ھمان آغاز پيوند مستحکم دوستی بين اين دو جوانه زد و ھنگامی که فيدل کاسترو مخفيانه از . سيتی ديدار داشتند

  .کرد وبا بازگشت، چه گوارا او را ھمراھی میتبعيد به ک

 ١٩٥٩ توسط چه طراحی شد و تا پيروزی بر ديکتاتور باتيستا در سال ئیاز پايگاه چريکی سيرا مسترا جنگ کماندو

اما عاقبت چه گوارا بعد از پيروزی . آزمون گذاشته شد ھای سياسی به رفاقت و دوستی اين دو رھبر انقالبی در ميدان

  .ايش، در ابتدا از آفريقا و سپس بوليوی پيگيری کرد يت انقالبی حرفهمأمورون کوبا، انقالبي

ی التين امريکا ھمراه دوستش آلبرتو گرانادو سراسر ١٩٥٢که به اقدامات انقالبی دست بزند، در  چه گوارا، قبل از اين

» خاطرات موتور سيکلت«نام   به-است  ده آن نيز ساخته شفلم که -چنين کتابی بسيارشناخته شده را گشت زده بود و ھم

  .است در بيان خاطرات اين سفر نگاشته 

  
ديگر  التحصيل شد و سپس سفر به ، از دانشكده پزشكی فارغ١٩٥٣در سال . ترين فرزند خانواده بود بزرگ» ارنستو«

» گواتماال«زمانی كه در ، ١٩٥٤در سال .  را آغاز كرد، سفری كه نقطهء عطفی در زندگی او بودئیكشورھای آمريكا

آربنز در نتيجه . عرصه مبارزات سياسی گذاشت كه منتخب مردم بود قدم به» جاكوب آربنز«بود با پشتيبانی از حكومت 

اندكی بعد به فيدل كاسترو و . به مكزيك گريخت» چه«توطئه و در مداخالت تجاوزكارانه سازمان سيا سرنگون شد و 

. در كوبا بودند» فولژ نيسو باتيستا«ه در پی بر اندازی ديكتاتوری ئي ژو٢٦ا جنبش ديگر انقالبيونی پيوست كه ب

» گرانما«منظور آغاز مبارزه چريكی از عرشه كشتی كوچك  ، از جمله مبارزانی بود كه به١٩٥٦در دسامبر » گوارا«

در پی سقوط . ورشی ظاھر شدچون يك فرمانده نظامی ش او كه در اصل پزشك گروه بود ھم. خاك كوبا گذاشتند قدم به

ھای دولتی متعددی  گوارا يكی از رھبران حكومت تازه كارگران و دھقانان شد و پست ، چه١٩٥٦در دسامبر » باتيستا«

نمايندگی از كوبا در مجامع مختلف  گوارا بارھا به چه. چون رياست بانك مركزی كوبا و وزارت صنايع به او واگذار شد

ھای  ئیبرگزاری گردھما ه بهئي ژو٢٦وی در مقام يكی از رھبران جنبش . شركت كردچون سازمان ملل متحد 
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گوارا در اوايل .  ياری رساند- گذاری حزب كمونيست كوبا انجاميد  بنيان  به١٩٦٥ كه سرانجام در - ھای سياسی   سازمان

برد مبارزات انقالبی و  شپي منظور كمك به گيری كرد و به ھای دولتی كناره ھا و پست يتمسؤول، از ھمه ١٩٦٥

به او پيوستند، » بوليوی«ھا، كوبا را ترك كرد و ھمراه با داوطلبانی كه بعدھا در  داری در ديگر كشور سرمايه ضد

از . شركت جست» پاتريس لومومبا « رفت و در جنبش ضد امپرياليستی آن كشور به رھبری» زئير«نخست به كنگو 

در ھفتم اكتبر . چريكی بوليوی را بر ضد ديكتاتوری نظامی آن كشور رھبری كرد جنبش ١٩٦٧ تا اكتبر ١٩٦٦ نومبر

 .دست نظاميان بوليوی زخمی و دستگير و روز بعد از آن تيرباران شد ، در عمليات رزمی ساخته سازمان سيا به١٩٦٧

گوارا  ، چه)ھای آند دھکده کوچکی در بوليوی و در نزديکی کوه( ، در نزديکی الايگه را١٩٦٧ اکتبر ٨در بامداد 

 امريکائیان سيا و افسران مأموروسيله  که به-محاصره ارتش بوليوی  ھمراه چندتن ديگر از سازمان چريکی به به

.  تران پس از شکنجه اعدام گرديدئیچند روز بعد چه توسط سربازان بوليويا.  درآمدند و دستگير شدند-شد ھمراھی می

  :قاتل خود گفته بود چه گوارا به

 .»کشی تو يک مرد را می. مرا بکش. ای دانم تو برای کشتن من آمده می«

ابندا ساق پای چه را . کند خودکار می کشد و شروع به تيراندازی با يک مسلسل نيمه جالد از شنيدن اين جمله خجالت می

شايد برای ( گيرد ا گاز میافتد و دست خود ر در اين ھنگام چه بر روی زمين می. دھد و سپس دستان او را ھدف قرار می

سر وی شليک نکند  به جالد توصيه شده بود که به. زند گردن و سينه چه می در نھايت جالد تيری به). جلوگيری از گريه

 ميالدی پيدا شد و به کوبا انتقال ١٩٩٧است بقايای جسد چه گوارا در  نظر آيد که او در درگيری کشته شده  تا چنين به

 .يافت

ھای سياسی قرن بيستم بود که با چه گوآرا در انقالب کوبا  ترين چھره ت فيدل کاسترو يکی از معروفدر ھر صور

ی امريکاای ديگر از  سرانجام رسانده بودند، اما پس از پيروزی، چه گوآرا ادامه مبارزه را در گوشه مبارزه سختی را به

ای در ميان مبارزان انقالبی چپ و  اسطوره  شد و بهين سيا و بوليوی اعداممأمورچه گوآرا توسط . التين پی گرفت

  . چون چه گوآرا پيدا نکرد ھای سال حکومت کرد اما ھرگز جايگاه محبوبی ھم اما فيدل سال. کمونيست جھان بدل شد

در توصيف فيدل گفته و نوشته شده است . ھای سياسی و گاھی خطرناک بود زندگی فيدل، ھمواره مملو از فراز و نشيب

 شخصيت کاريزماتيک و ھوش و ذکاوت باال در کنار خونسرد بودن و در عين حال خود محور بودن و کج خلقی که

  . بودن از خصوصيات اخالقی وی است

حاميانش او را قھرمان سوسياليسم، ضدامپرياليسم . برانگيز جھان معاصر بوده است ھای بحث کاسترو، يکی از شخصيت

 .دانند  حفظ کند، میامريکا استقالل کوبا را در برابر امپرياليسم و بشردوستی و کسی که توانسته

طور موقت به  دليل انجام يک عمل جراحی در روده بزرگ قدرت را به ، فيدل کاسترو به٢٠٠٦ ژوئيه سال ٣١در 

 .داد می انتقال  اين اولين باری بود که کاسترو قدرت را موقتا به فرد ديگری. واگذار کرد برادرش رائول سکاترو

از تالش برای تصدی  ،٢٠٠٨ فوريه ١٧  سال قدرت را در کوبا در دست داشت در تاريخ٤٩مدت  فيدل کاسترو که به

 فوريه ٢٤در تاريخ   رائول کاسترو  اش  ساله٧٦يک دوره رياست جمھوری جديد در کشورش منصرف شد و برادر 

  .شد ، جانشين وی٢٠٠٨

ھای پزشکی کامال رايگان،  آموزش و مراقبت: اجتماعی را در کوبا پياده کندترين خدمات  کاسترو، تالش کرد جامع

کنی  ی التين، مقرری برای تمامی سالمندان و از کارافتادگان و ريشهامريکاباالترين ميزان با سوادی و طول عمر در 

فقط ( ادرات تک محصولیاو سعی کرد کوبا را از حالت ص. ھای عمومی ھا و مسکن کمک زمين خانمانی به بيکاری و بی

  . خارج کند ولی در اين راه چندان موفق نبود) شکر
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چه سيمون ريد ھنری در انقالب کوبا دنبال کرده  ھای متعددی در دسترس است اما آن در باره تاريخ انقالب کوبا، نوشته

و فيدل کاسترو انگشت گذاشته ھای نزديک چه گوارا  ھمکاری ويژه به تر است و به تر و در عين حال انتقادی است عميق

ھای مستحکم رفيقانه در دنيای سياسی دھه شصت  رابطه تنگاتنگ و ھمکاری سياسی چه و فيدل از معدود رابطه. است

ناپذير  بر اساس نوشته سيمون ريد ھنری، استحکام رابطه چه و فيدل نظير ارتباط روشنفکری و تزلزل. ميالدی است

  .مارکس و انگلس است

اندازی که ريد ھنری از اين  که ارتباط سياسی و رفيقانه در دنيای سياسی ناپايدار است و از اين روی چشمھر چند 

  . کند حائز اھميت است ارتباط بيان می

ترين موضوعات ھم  ھا حتی در خصوصی آن. ھای سياسی بوده است ارزش رابطه چه و فيدل فراتر از ھمکاری

  .اند فکری داشته ھم

کند که فيدل ھمواره درباره ارتباطش با چه سکوت اختيار کرده است و  ری، در يادداشت خود اشاره میسيمون ريد ھن

  .خاموشی رفت اما در ھر حال شعله مشتعل اين ارتباط رو به. شرح اين ارتباط ھم ندارد تمايل به

اما ھر . اند اختالف نظر داشتهچه که روشن است اين که چه و فيدل درباره وضعيت واقعی کوبا و تئوری سوسياليسم  آن

  .اند ھای مبارزه سياسی انقالبی و مسلحانه استفاده برده دو برای برقراری سوسياليسم از اھرم

ھای  چه گوارا در پی انقالب. اند ھا درباره آينده سوسياليسم در کوبا نيز اتفاق نظر نداشته زمان گفته شده است که آن ھم

ی التين، امريکااما در نظريه ھر دو انقالبی . ھان بود و فيدل جذب سوسياليسم روسی شد از اين جئیھا ديگری در گوشه

  . داشت و شايد اين فکر عامل خاموشی شعله مشتعل رابطه آن دو شدئیسوی سوسياليسم پتانسيل باال در حرکت به

  

  
  cVPxbF1/ly.bit://http: ئیلينک زير مراجعه فرما لم سيکو، بهبرای ديدن ف

  

»Sicko Documentary« ،نخستين فلماين . ستامريکا مستندی از مايکل مور درباره سيستم بھداشت و درمان فلم ،

 چون انگلستان، ئی را به کشورھاامريکا، سيستم بھداشت و درمان فلممور در اين .  اکران شد٢٠٠٧بار در سال 

  .کشد را به شدت به چالش می ا مقايسه کرده و آنفرانسه، کانادا و حتی کوب
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ھای بھداشت و  اند و تفاوت ھزينه  برای دريافت خدمات رايگان به کوبا سفر کردهامريکائی سيکو، شھروندان فلمدر 

اقعه  ھستند که در وامريکاجاست که اين افراد قھرمانان ملی  نکته حائز اھميت آن. کنند  را با کوبا لمس میامريکادرمان 

اند و علت اصلی  تروريستی يازدھم سپتامبر و فروريزی برج ھای دوقلوی جھانی در نيويورک، امدادرسانی کرده

 .ھا نيز صدمات ناشی از اين امدادرسانی بوده است بيماری آن

ست، ولی داری آزاد برای بھداشت و درمان ا  مدعی استفاده از سيستم سرمايهامريکادھد که اگرچه دولت  مور نشان می

کل  را به دارد که بايد آن) ھا خصوص در اداره سامانه بھداشت و درمان زندان به( تجارب موفقی نيز در سيستم دولتی

  . تعميم دھدامريکاجامعه 

 است که از لحاظ سيستم ئیارائه خدماتی برابر با ديگر کشورھا اين سيستم بھداشتی در دولت فيدل کاسترو، قادر به

متخصصان يکی از داليل اين موضوع را تمرکز زياد کوبا بر پيشگيری . تجھيزات پيشرفته ھستندداری و  سرمايه

  .کنند عنوان می

سرعت پزشک را  ھا اين اجازه را داده که بتوانند به ئیکوبا ھای بھداشتی رايگان، به ھا اين است که مراقبت دليل ديگر آن

 .کارھای پرھزينه داشته باشد، درمان کنند مالقات کنند و بيماری را قبل از اين که نياز به

، در اين مستند سعی امريکائیساز  فلماين . ھم ستوده شده است SiCKO اين سيستم کوبا در مستند مايکل مور با نام

کند تا بھداشت  ھای داروسازی عمل می نفع بيمه و شرکت تر به  بيشامريکاھای بھداشتی در  داشت نشان دھد مراقبت

 . به کوبا سفر کردامريکائیای اثبات اين موضوع، مايکل مور با گروھی بر. عمومی

عنوان داوطلب کار کرده بودند و از مسائل بھداشتی اتفاق   سپتامبر به١١اين گروه افرادی بودند که در جريان حادثه 

دادن اين واقعيت بود که   نشانامريکاھای نمايش   در سالنفلمھدف از نمايش اين . افتاده در آن زمان، ناراضی بودند

 .رو ھستند در کوبا به راحتی در دسترس و رايگان است به ھا با فقدان آن رو امريکائی که ئیھا درمان

ميانگين اميد . ستامريکاکوبا بر اساس آمارھای اعالم شده از سوی سازمان جھانی بھداشت، در شرايط برابری با 

 . سال است٩/٧٧ امريکائی ھر  سال و برای٢/٧٧ ئیزندگی برای ھر کوبا به

 نفر از ھر ھزار نفر و در ٧٧شوند در کوبا  شان فوت می  سالگی٥بر ھمين اساس، تعداد کودکانی که قبل از تولد 

 دالر ٢٢٩چنين حاکی است در حالی که کوبا تنھا  ارقام سازمان جھانی بھداشت، ھم.  نفر از ھر ھزار نفر است٨ امريکا

 برای ھر فرد در دالر ٦٠٩٦ برابر اين رقم، يعنی ٢٩ مجبور است حدود امريکاکند،  زينه میدر سال برای ھر فرد ھ

 .سال ھزينه کند

ھای اخير، اين  ھمين دليل در سال به. ستامريکا ھزار نفر، يعنی دو برابر سرانه پزشکان ٧٣ ئیتعداد پزشکان کوبا

 .ی کار به ونزوئال فرستاده است ھزار پزشک خود را در مقابل تامين سوخت ضروری برا١٥کشور 

 انجام ١٩٥٩ھای انقالبی فيدل کاسترو که در سال  ھای بھداشتی خود را يکی از موفقيت در حالی که کوبا سيستم مراقبت

دست آمده  ھای بھداشتی و ديگر منافع اجتماعی از ھزينه آزادی سياسی به داند، منتقدان دولت کوبا معتقدند مراقبت شد می

  .است

ای  ھنوز اين کشور نمونه خوبی برای کشورھای توسعه يافته: گويد درباره کوبا می Salud کننده مستند  ريد، تھيهگيل

توانند با پيشگيری از لحاظ اقتصادی  ھای پزشکی بر بيايند و می ھای باالی درمان توانند از عھده ھزينه است که نمی

 .بسيار مفيد عمل کنند

ھای  کوبا يک رھبر جھانی در مراقبت: گويد ند اعضا در بيمارستان بيوموند در دوبلين میدکتر ديويد ھيکی، جراح پيو

ھای پزشکی است و اين جالب است که فردی از غرب بيايد تا شاھد دستاوردھای اين کشور  بھداشتی بر پايه پيشگيری
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ھای پيوند  ھا خود انواع جراحی يرا آن آموزش دھد زئیتواند چيز جديدی به پزشکان کوبا کند که نمی  میتأکيداو . باشد

 .دھند اعضا را انجام می

صنعت زيست مولکولی دست يابند که موجب توليد داروھای  ھا به  عليه کوبا، باعث شد آنامريکاھا سال پيش تحريم  ده

 جھان است  Bچنين اولين توليدکننده واکسن مننژيت اين کشور، ھم. شود جديدی برای پيش گيری از رد پيوند عضو می

 مجوز قانونی برای امريکاکه ھم اکنون با وجود در اختيار قرار گرفتن آن در کشورھای جھان سوم ھنوز اروپا و 

 .استفاده از آن ندارند

ھای بھداشتی بھتری در مواردی ھمچون اميد  کند و مراقبت ای يکسان مراقبت می  ميليون نفر با بودجه١١کوبا از 

 .کند  مير نوزادان و افزايش ميزان واکسيناسيون اعمال میزندگی، کاھش مرگ و به

***  

گوار به فيدل کاسترو جالب و  در اين ميان نامه وداع چه. برم پايان می گوارا، به  از چهی قول ھایاين مطلب را با نقل

ه تو را در خانه ًآيد ، مثال خاطرم ھست زمانی ک در اين لحظه خاطرات زيادی به سراغم می«: خواندنی و تايخی است

ماريو آنتونيو مالقات کردم، وقتی پيشنھاد کردی که به سازمان ملحق شوم برای تدارک امور، دردسرھای زيادی پيدا 

  . کردم

يک روز از ما پرسيدند که در صورت مرگ شما به چه کسی بايد اطالع دھيم، اول از اين مطلب خيلی ناراحت شديم 

ميرد و خيلی  شود يا می  اين حقيقتی است که بايد قبول کنيم، در انقالب انسان يا پيروز میاما بعد متوجه شديم که باالخره

 .از رفقا ھم دراين راه جان دادند

کنم که  ھر حال فکر می ايم و حقيقت ھم تکرار شده، به تر شده قدر مھم نيست، چون ما بزرگ امروز ديگر اين مسائل آن

ام و اکنون از شما و ساير رفقا و مردم شما که قبال متعلق   در خاک خودش انجام دادهوظيفه خود را نسبت به انقالب کوبا

 . کنم به من بودند خداحافظی می

عنوان رھبر ملی حزب، درجه سرگردی در گروه و شھروندی کوبا استعفاء  بدين ترتيب، رسما ازسمت خود به

 »از نامه چه به کاسترو( »...دھم می

 :گفت گوارا می چه

  !کس فکر نکرد شايد من شاخه گلی کاشته باشم جرم چيدن گل محکوم کردند اما ھيچ داد، مرا به تم بوی گل میدس«

  !»او احتياج است کند که به  خدمت میئیيک انقالبی واقعی ھمان جا

ھای  ھای شگرفی در اين شھر در جريان جنگ وی پيروزی. است افتخار او ساخته شده  سانتا کالرا بنای يادبودی به

  . انقالبی کوبا آفريده بود
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  :فيدل کاسترو، گفته است

 .»يکی خبر مرگ مادرم و ديگری خبر مرگ چه گوارا. در زندگی از دو خبر خيلی ناراحت شدم«

ادف ضدکاپيتاليست ضدامپرياليسم بودن متر( در ھر صورت من شخصا، ھرگز پرو روس و پرو چين و ضدامپرياليسم

ھای مارکس و انگلس و بيش از ھمه نحوه فعاليت پراتيکی  نبودم و نيستم و مستقيما افکار و اھداف سياست) بودن نيست

، »فيدل کاسترو«ھای انقالبی و مقاومی چون  نيروھا و شخصيت پسندم اما با اين وجود، به انترناسيونال اول را می

رو،  برد اھداف سياسی و اجتماعی خود بسيار پيگير و مصمم ھستند از اين در پيشخصوص که  احترام خاصی قائلم به

  .ھا برای ھر فعال سياسی کمونيست امری مھم و ضروری است مرور تجارب زندگی سياسی و اجتماعی آن

  

  ٢٠١٦ نومبر بيست و نھم - ١٣٩٥ ]قوس[ آذرنھمشنبه  سه 

 

  :يادداشت

و جھت تطبيق آن رزميده ايم که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ، ما ھميشه به اين اصل باورمند بوده 
آنھا خودداری " شيطان سازی"و " اسطوره سازی"می بايد با آنھا به مثابۀ انسان و در بستر تاريخ برخورد نموده، از 

ی توانند مصدر کارھای منفی  آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، م 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

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

ا ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم احترام عميق خود ر" کاسترو"ما ضمن آن که به مبارزات انقالبی 
جنايتگستر امريکا، امری ستودنی و آموزنده می دانيم، عالوه از اين که مواضع ايدئولوژيک وی را حين انشعاب در 

نتقاد نبود، قابل ا" مارکسيزم لنينيزم"و " رويزيونيزم"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 
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"اخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی اند
  .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

  
 


