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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

  
  موسوی

  ٢٠١۶ نومبر ٣٠
  

  "کاسترو"خوشرقصی ايادی امپرياليزم و مرگ 
  

اشته باشد، مادامی که مالکيت خصوصی و کارمزدی وجود دمادامی که طبقات و مبارزۀ طبقاتی وجود داشته باشد، 

ارتجاع و ترقيخواھی وجود داشته باشد، که مادامی که امپرياليزم و جنبش ھای آزاديبخش وجود داشته باشد، مادامی 

ھيچ ... مادامی که اسارتگر و آزاده وجود داشته باشد، مادامی که انسانھای خود فروخته و شرافتمند وجود داشته باشد و 

ش ھای قضاوتی يک سان در برخورد به تمام پديده ھا نمی تواند وجود داشته باشد، گاھی و در ھيچ کجائی نه تنھا ارز

ابی گرفت، نيز آنقدر از ھم متفاوت ومتضاد خواھند بود، يبلکه سنجه ھائی که بتوان بر مبنای آن، ارزش ھا را به ارز

 ف نبايد باعث تعجب ھيچ درجه اختال١٨٠که از يک پديدۀ واحد، فقط متناسب به موضع شخص قضاوت کننده، ديدن 

اين مواضع متضاد زمانی می تواند به اوج خود برسد که قضاوتگر، گذشته از مواضع طبقاتی، چون  .فردی بگردد

  . در بالھت صاحب نبوغ نيز باشد" ھاشميان"

ای ًلطفا به مواضع و نگاشته ھای رسانه ھ" علی و عمر"اگر باور نداريد، بدون کمترين تعصب و يا حب و بغض 

 -افغانستان آزاد"نظر اندازيد، خود به وضاحت خواھيد ديد که به غير از ادارۀ پورتال " فيدل کاسترو"افغانھا به ارتباط 

بسازند و " قديس"را " کاسترو"که به مانند ھميشه از ھمگان خواسته تا با پرھيز از مطلقگرائی، نه " آزاد افغانستان

که خوشبختانه به تاريخ را در وی جست و جو نمائيد، کاری " انطيش"م تجسم در تنش نمايند، و نه ھ" معصوم"لباس 

نيز ھمصدائی يافت؛ ) توفان(يک تن از متصديان پورتال و حزب کار ايران" عزيز" نومبر از طرف داکتر صاحب ٢٩

اختن وی، از ديدن تا جائی که خودم خوانده ام در جميع نوشته ھا، يا وی را از بستر تاريخ فراتر برده با اسطوره س

که به صورت عمده  در " سيا"اشتباھاتش باز مانده اند، و يا ھم با تبعيت از مشتی قاچاقبر مواد مخدر، و جاسوس 

اسکان يافته و شبانه روز به فکر آنند تا چگونه با به خاک و خون کشانيدن مام ميھن شان يعنی کوبا، آزمندی " ميامی"

نايتگستر امريکا را ، اندکی برآورده سازند و اين چيزی نيست به جز تبارز تفاوت ارزش ھای سيری ناپذير امپرياليزم ج

  .ھا و سنجه ھا

ما ھميشه  : "مبنی بر" ادارۀ پورتال"تا جائی که به اين قلم رابطه می گيرد، خواھم کوشيد تا به تأسی از حکم خردمندانۀ 
که حين بررسی شخصيت و نقش انسانھا در تاريخ، می بايد با به اين اصل باورمند بوده و جھت تطبيق آن رزميده ايم 

. آنھا خودداری ورزيد" شيطان سازی"و " اسطوره سازی"آنھا به مثابۀ انسان و در بستر تاريخ برخورد نموده، از 
نيز  آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای منفی  میچنين طرز ديدی به ما
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برخورد تاريخی با آنھا به آن معناست که ھم از نکات مثبت زندگانی آنھا می بايد با امانتداری کامل ياد نموده . 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 

دی تاريخی می بايد از اساس منتفی ساخت، با نقد آگاھانه و دقيق راه تجربه را در يک بررسی ما" معصوميت"اصل 
رھبر " فيدل کاسترو" را به ارتباط مرگ بحث مختصرم" .آموزی مثبت را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساخت

رادی که کوتاھی دامن دوست را انقالب کوبا در ابعاد جداگانه تقديم شما خوانندگان عزيز نمايم، از قبل خدمت آنعده از اف

ديده نمی توانند و کار نيک دشمن، صميمانه پوزش خواسته، از ايشان تقاضا دارم که اگر آمادگی خواندن واقعيت را 

ندارند، قبل از حوالۀ دشنام به اين قلم، در دنيای کرانه ناپيدای انترنت، مطلبی را بيابند، که مطابق ذوق شان باشد، شايد 

الزم است تذکار دھم که اشارات مختصر نسبت به مجموع . خسته گردد و نه ھم من دشنام تحويل بگيريمنه ايشان 

را با خود حمل می نمايد که اميد خوانندگان عزيز " مختص مخل"آنھم در چند سطر، به يقين اصل " کاسترو"عملکرد 

  . گذارندن را خود کامل نموده، بر من منتآپورتال با بزرگواری شان کمبود ھای 

جھت جلوگيری از پراگنده گوئی، به اجازۀ شما خوانندگان عزيز، مطلبم را در چند مبحث به صورت خالصه بيان می 

  :دارم

  

  :به مثابۀ يک انسان" فيدل کاسترو "-١

که وی را از ھيأت يک انسان بيرون نموده، او را اسطوره ای می " فيدل کاسترو"خالف نوشته ھای عشاق سينه چاک 

و باز ھم خالف طرز ديد دشمنان " قديس"و يا " معصوم"نند تکرار ناشدنی، چيزی باالتر از طرز ديد ايدياليستی دا

بد تر، جنايتکار تر و قسی القلب تر از ھالکو را " کاسترو"د و نًکه عمدتا دشمنان بشريت مترقی نيز می باش" کاسترو"

نند تمام انسانھا، ھم نکات مثبت فراوان و آموزنده در زندگانی وی انسانی بود به ما" کاسترو"ھيتلر معرفی می دارند، 

در نتيجه ھرگاه کسی می خواھد در مورد وی چيزی بنويسد، در گام نخست بايد اين . وجود داشت و ھم نکات منفی

مثابۀ يک او را به . ظرفيت را در خود پرورش داده باشد و يا بتواند پرورش دھد تا خوب را خوب بگويد و بد را بد

انسان مانند تمام انسانھای ديگر در بستر زمان و مکان معين زيست خودش و در پيوند با جھانی که پيرامونش را احاطه 

  .نموده و می بايست انتخاب اولويت ھايش را متناسب با ضرورتھای زمان انجام می داد، مورد مطالعه قرار دھد

  

  :مپرياليستبه مثابۀ يک رزمندۀ ضد ا" فيدل کاسترو "-٢

" کاسترو" آن مطرح باشد، به جرأت می توان گفت، مفھوم ضد امريکائیتا جائی که اصل مبارزه عليه امپرياليزم به 

چه او نه تنھا در جريان يک نبرد مسلحانۀ . يکی از پيشگامان و يکی از استوار ترين رزمندگان در اين عرصه می باشد

 قدرت به زير ۀ اريکازشانده و عامل بی مقدار امپرياليزم جنايتگستر امريکا را مھرۀ دست ن" باتيستا "،ضد امپرياليستی

کشيد و از آن زمان تا آخرين روزی که مرگ را پذيرا گرديد بر مواضع ضد امريکائی خود در داخل کوبا استوار و 

 ھيچ کجا پشت به حريف ثابت قدم ماند، بلکه به گواھی تاريخ در تمام امريکای التين و حتا در مقياس جھانی، در

 توطئۀ ۶٠٠زورمندش يعنی امپرياليزم امريکا نکرده در بطن دشمنی خونين با آن ابر قدرت و با خنثا ساختن بيش از 

قتل از جانب امريکا، می توان گفت مقام قھرمان خنثا سازی توطئه ھای امريکائی را نيز در تاريخ به خود اختصاص 

  . داد

 مبارزه عليه امپرياليزم به مفھوم ضد امريکائی آن، کافيست که تمام جيره خوران پيدا و پنھان ھمين استواری پايدار در

 کری امپرياليزم به دست آورده اند، وقتی از مرگ وی باخبراچ" برکات"امپرياليزم و تمام آنھائی که ھويت شان را از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شان، " حقوق بشری"تمام قيافه گرفتن ھای ، از مرگ يک انسان با می شوند، به خوشرقصی و پايکوبی آغاز نموده

چنان خوشنود و مسرور گردند، که تنی چند از آنھا به دستور باداران شان بی محابا به خيابانھا بريزند و عده ای ديگر 

که بيچاره ھا از يک جانب دير متولد شده اند و از جانب ديگر ظرفيت قضاوت سالم را در طول حيات نياموخته، ھميشه 

 گرايانه به تاريخ و شخصيت ھای تاريخی پرداخته اند، مرگ اين قھرمان مبارزۀ ضد امپرياليستی به مفھوم ضد مطلق

  .امريکائی را به فال نيک گرفته، تمام آنچه را خود و باداران شان مستحق اند، نثار آن قھرمان نمايند

  

  : خدمت به خلق کوبا-٣

زبی و دولتش به خلق کوبا، فقط زمانی می توان بدرستی قضاوت رفقای ح" فيدل کاسترو"به ارتباط خدمت شخص 

از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سياسی در چه موقعيتی قرار داشت و آنچه را ًنمود، که اوال بدانيم کوبای قبل از انقالب 

دان نايل آمد چه بود ره ھای چند اليۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا باصانقالب با تکيه بر امکانات محدود و با وجود مح

 سوسياليزم آنھم در يک کشور و نيعنی گام گذاشتن در جادۀ سنگالخی ساختما" راه کوبا"ًو ثانيا کشور ھائی که به جای 

، مسير ديگری را انتخاب نموده اند، در  امپرياليزم جنايتگستر امريکا اين ژاندارم بين المللی سرمايه و ارتجاع در کنار

  .مقايسه با کوبا در چه موقعيتی قرار دارند

 اقتصادی کوبا و آنھائی که شناخت درستی از اوضاع اجتماعی -کوبای قبل از انقالب را مؤرخين و دانشمندان اجتماعی 

نفس چنين . بيان داشته اند" خانۀ غربفساد " داشتند، خيلی کوتاه با اين افاده ١٩۵٩آن کشور قبل از پيروزی انقالب 

.   کوبای آن زمان نه برای مردم کوبا، بلکه عشرتکده ای بود برای سرمايه داران امريکائین است کهآده ای بيانگر ااف

در شھر ھا به خصوص که  تبديل نموده، در عين حالی" شکر"کوبا را به شکر تک محصولی  به ھمين مناسبت آنھا

 در  سفيد پوستیکوبائی ھابرخی کنونی نبود و " الس ويگاس" کشور، سطح زندگی چيزی کمتر از نآھاوانا پايتخت 

نيز بال پرواز به آن اوجھا را دارا " ھزار و يکشب"چنان تنعم افسانه ئی زندگانی می نمودند، که تخيالت نويسندگان 

 به رتبۀ پنجم قرار داشت، مگر به غير از آن نبود و به ھمان اساس عايد سرانه در کوبا بين کشور ھای امريکای التين

امريکا، بقيه مردم کوبا به خصوص سفيد ھا و به ويژه سياھان روستا نشين در چنان  اقليت مفتخور و مزدور امپرياليزم

فقری دست و پای می زدند و در چنان شرايطی جھت زنده ماندن خود و فاميل شان کار می نمودند، که حتا نظام برده 

  . در قرون وسطا نيز نمونه ھائی از آن را در دل تاريخ پرمحنت توده ھا ثبت نکرده استداری

فساد "و يارانش، کوبای آن زمان را از بنياد تغيير داده ، از " کاسترو"انقالب کوبا تحت رھبری داھيانه و خردمندانۀ 

 با ھيچ کشور - نه فردی-رفاه ھمگانیبه گواھی تاريخ کشوری را بنيان گذاشت که در آن سواد، صحت و " خانۀ غرب

 ين آمار و ارقام، بيشتراساسکوبای کنونی نه تنھا پديده ای به نام بی سوادی ديگر وجود ندارد، و به  ديگری در

نه تنھا تمام باشندگان کوبا بدون استثناء از بھترين بيمۀ درمانی متخصص را در تمام رشته ھای علمی دارا می باشد؛ 

ه، تمام خدمت پزشکی در آن کشور مجانی می باشد و ساالنه به صد ھا ھزار تن از مردمان امريکای برخوردار بود

و توده ھای ميليونی آن قاره در آنجا راه درمان شان را می يابند، " مارادونا"و " چاوز"التين اعم از بزرگانی چون 

 عليه بيماری ھای شناخته شده و غير آن رفته، بلکه تيم ھای پزشکی کوبا در اقصا نقاط جھان در خدمت توده به جنگ

 بزرگترين نمونۀ آن -  خدمتی انجام داده بتوانندثمار شدهتقاره ھای اس خويش مايه می گذارند، تا به انسان دربند حاناز 

 ھمچنان در کوبای محصور به - در قارۀ افريقا بود " ايبوال"خدمت پزشکی تيم کوبائی در ريشه کن کردن ويروس 

صرۀ اقتصادی بيشرمانۀ امپرياليزم امريکا، عدم موجوديت يک گرسنه، يک بی سرپناه، يک معتاد و يک فاحشه آن محا
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در مسير که می تواند جھت تحقق آن افتخار باشد برای خودش و برای تمام آنھائی " کاسترو"دست آورد بزرگيست که 

  .سوسياليزم گام می گذارند

نھائی که ننگ پيوند و حمايت از خاندان غدار آ امپرياليزم در افغانستان به خصوص در ھمين جاست می بينيم که ايادی

به ياد  بياورند که فقر " فاجعۀ ثور"، بدون آن که وضع رقتبار مردم افغانستان را حتا قبل سلطنتی بر جبين شان دارند

عضای خانواده اطفال شان را حراج می چگونه در افغانستان بيداد می کرد و چه تعداد از خانواده ھا به خاطر بقيه ا

و ادامۀ آن را که منجر به بی جای شدن ده ھا ھزار انسان از " ظاھرشاه" مصيبت ھای سال ھای اخير دورۀ -کردند

تاريخ آن را جست کافيست حافظه را با اندکی مناطق مرکزی به خصوص چغچران گرديد، الزم نيست در ال به الی 

 را در ھمان نکاتی به "کاسترو" قلم بر می دارند و - آن صحنه ھا را ديده و آن فرياد ھا را شنيدبه کار انداخت تا وجدان 

يرون راندن مشتی مزدور  بًمثال. باد انتقاد می گيرند که از قضا می توان آن را نکات مثبت زندگانی وی دانست

راه ھای انتقال مواد به امريکای شمالی به مبدل نموده، يکی از " فساد خانۀ غرب"امپرياليزم که اينک ميامی را به 

  .الت متحدۀ امريکا و کانادا می باشداخصوص اي

  

  : خدمت کوبای کاسترو به خلقھای جھان-۴

در مبارزات ضد امپرياليستی به مفھوم ضد امريکائی آن در سراسر جھان در کنار " کاسترو"گذشته از اين که کوبای 

 خارجی آن کشور، زنده ياد استون فرزندان کوبائی به خصوص تا زمانی که در سيخلقھای جھان ايستاده و با ايثار خ

، از تمام جنبشھای آزاديبخش ضد امپرياليستی در حد توانش دفاع می نمود، بعد ھا حرفی برای گفتن داشت" چه گوارا"

کای التين و حتا جھان، در  به ھزاران داکتر، انجنير و استاد کوبائی در سرتاسر امريھای اجتماعیکزمينۀ کمھم در 

خدمت صادقانه به خلقھای جھان قرار داشته، با پذيرش ھزاران سختی و مشکل، به مثابۀ وجدان بيدار برخاسته از 

تربيت سوسياليستی، خدمات شان را تقديم می نمودند و به ھزاران خدمت ديگر که در اين مختصر امکان تذکار نيافته 

  .اند

مگر اين را . رھبر انقالب کوبا بود" فيدل کاسترو" واقع توجه به نکات مثبت و آموزندۀ زندگانی تا اينجای ارزيابی، در

فلسفۀ مارکسيستی به ما آموخته، که می بايد از مطلق گرائی اجتناب ورزيده، با تقسيم يگانه به دوگانه، حين بررسی 

ثبت، نکات منفی و قابل انتقاد را نيز از نظر پروسه ھای تاريخی چه در طبيعت و چه ھم در جامعه، در کنار نکات م

وقتی ادارۀ . نينداخت که فقط در چنين حالتی ارزيابی ما از يک پديده می تواند، نزديکی بيشتری با واقعيت داشته باشد

موده نگارش يافته و فراموش ن" کاسترو"در پايان تمام مقاالتی که ھمه تحت عظمت "  افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

عصمت و "ی وجود دارد و نه ھم در اساس حين يک بررسی تاريخی به چيزی مانند اصل "معصوم"اند که در جھان نه 

می پردازد و سرآغازی می گردد " کاسترو"شجاعانه به نقد وجوه منفی زندگانی می توان ارزش قايل شد، " معصوميت

مانده و با وی به مثابۀ يک انسان برخورد نمايند، می بينيم به دور " کيش شخصيت"برای ديگران تا از افتادن در دام 

  ً:مثال. نکاتی مطرح می گردد که نمی توان به خود، به تاريخ و به حقانيت احترام داشت و از آن سخنی نگفت

 سال به درازا کشيد، خودش در نفس خود سيلی ٣ با آن که پيروزی انقالب کوبا در جريان يک جنگ خونين که -١

" پارلمانی"و " مبارزات مسالمت آميز"ی بود بر رويزيونيزم خروسچفی که راه رسيدن به سوسياليزم را در محکم

خالصه می کرد و با آن که تقابل ھمه روزه و خونين بين کوبای انقالبی و امپرياليزم جنايتگستر امريکا باز ھم سيلی 

ستی مسالمت آميز آن، باز ھم موضعگيری شخص محکمی بود به داعيۀ تسليم طلبانۀ خروسچفيزم  و شعار ھمزي
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و حزب کمونيست کوبا در حمايت از تصميمات رويزيونيستی حزب کمونيست شوروی آن زمان، چيزی نبود " کاسترو"

  . لنينيزم و زير پای نمودن اصول انقالبی به خاطر نيازمندی ھای کوبا-به غير از پشت پای زدن به مارکسيزم

 لنينيزم در زمينۀ سياست خارجی کوبا، آن کشور را - موضعگيری غلط و به دور از مارکسيزم نتيجۀ مستقيم ھمين-٢

به دنبالۀ آزمنديھای سوسيال امپرياليزم شوروی مبدل ساخته، درک و عملکرد حزب کمونيست کوبا را از مبارزه عليه 

 نشد در جائی که خلقھای در بند يک آن محصور ساخته، قادر" به مفھوم ضد امريکائی"امپرياليزم، در زندان محدود 

کشور، خواستار مبارزه عليه بخش ديگری از سيستم امپرياليزم يعنی سوسيال امپرياليزم شوروی بودند، مبارزۀ آنھا را 

  .نيز مبارزۀ خود دانسته به کمک شان بشتابد

عريان سوسيال امپرياليزم  در ادامۀ دنباله رويھا از سياست ھای ضد انقالبی مسکو، صحه گذاشتن بر تجاوز -٣

 ھزار ١٠شوروی باالی افغانستان و حمايت مادی و معنوی از يک رژيم دست نشانده و ضد مردمی که حد اقل بيش از 

کمونيست پاکباز ميھن ما را قتل عام نموده و به ميليونھا افغان را کشته، زخمی و يا آواره ساخته بود، ھمان لکۀ ننگی 

در ، جلب نظر نموده، ھر انسان با وجدانی را متقاعد بدين می سازد که "کاسترو" خدمات دگیرخشن است که به موازات

 نآانقالبی بلکه بزرگداشت از يک . جھان و حين بررسی عملکرد اشخاص نبايد اسطوره سازی و يا شيطان سازی کرد

  . است که عملکردش را آئينه وار بازتاب داد

وجود دارد که نمی توان " خمينی"مانند معانقه به رژيم " کاسترو" کوبای  نکات ديگری نيز در سياست خارجی-۴

  ...و .  مسؤول ندانست آنرا در" کاسترو"شخص 

  

  

  

   

  


