
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

  
 پروفسور ميچل چوسودوفسکی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردن
 ٢٠١۶ نومبر ٣٠

  ميراث فيدل کاسترو برای ھميشه زنده می ماند

 

 .ميشه زنده خواھد ماندميراث او برای ھ.  درگذشت٢٠١۶ نومبر ٢۵فيدل کاسترو رھبر انقالب کوبا، در 

 نبرد اساسی در تاريخ بشريت ست، که مشروعيت سرمايه داری جھانی را به ۀ برجستۀ يک واقعۀانقالب کوبا به منزل

   . استفراخوانده

 بی امان عليه سلطه استعار و امپرياليسم ۀالھامبخشی در مبارز  ۀ جھان، سرچمشۀانقالب کوبا در تمام مناطق عمد

 .ست بوده اامريکا

 و از حقيقت بود، که در آن  فيدل کاسترو تجسم اين مبارزات ضد سرمايه داری جھانی، متعھد به جھانی مملو از صلح

 .ديگر باشند، جھانی که در آن تفاھم، بردباری و احترام باشد مردم متحد و ھمدست يک

 جزئيات سخنان خود برای پيشرفت فيدل کاسترو انسانی فوق العاده درست، تيزھوش و شوخ طبع، که متعھد بود به«

 ئی و بحران جھانی، با مھارت استثناامريکااجتماعی و پيشروی نوع بشر، آگاه از خطرات ناشی از جنگ به رھبری 

 واقعی انترناسيوناليستی و دانش فوق العاده از تاريخ، اقتصاد ۀبرای تجزيه و تحليل و درک ھمنوعان خود، با يک روحي

 ميشل چوسودوفسکی با فيدل کاسترو در سال مصاحبۀبه نقل از معرفی فيدل در ديدار و (» .و جغرافيای سياسی

٢٠١٠(  

  .درگذشت فيدل در زمان بحران و تحوالت سيستم سرمايه داری جھانی اتفاق افتاد

ليسم از سوی سوسياه در اين برھه از تاريخ ما، اغلب جنبشھای مترقی ب. جھان در چھا راه يک بحران قرار گرفته است

 و کودتاھا نابود گشته و شکست  ھای بی ثبات سازی ، مداخالت نظامی، کمپين امريکاطريق جنگھای به رھبری 

 .خورده اند
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 سوسياليست در کوبا ۀرغم محاصره اقتصادی کوبا، عمليات اطالعاتی سازمان سيا و سياست ھای کثيف، پروژ علی

 .غالب ست

ابودی و تضعيف انقالب کوبا، بلکه ھمچنين پاک کردن تاريخ ناشنگتن نه تنھا نيت و. بگذار تحت ھيچ توھمی نباشيم

  .سوسياليسم است

 .فيدل زنده است

  .پيکار عليه جنگ و نئوليبراليسم با اين وجود غالب است

 برای نابودی ھمزمان نئوليبراليسم و نظاميگری که جان انسانھا را می گيرد،

 ،امريکايستی برای افشای جنايات جنگھای امپريال

 واقعی از ھمنوعانمان،» وليت برای حمايتؤمس«برای جھانی با عدالت اجتماعی و 

 زنده باد فيدل کاسترو

 

 ١٩۶٠فيدل کاسترو در مجمع عموی سازمان ملل در سال 

 . در ادامه می آيدجنگ جھانی سوم و خطرات جنگ ھسته ئی ۀ من با فيدل کاسترو دربارمصاحبۀ

 :نيد به انگليسی روی لينک زير کليک کۀمصاحبهبرای خواندن ھم

To read the full text of the conversations click here 

The Dangers of a Nuclear War: Conversations with Fidel Castro 

 

 ل کاسترو درباره خطرات جنگ ھسته ئی ميچل چوسودوفسکی با فيدمصاحبۀ

 آمادور نويدی:  ازبرگردان

  در سايت گلوبال ريسرچ منتشر شد٢٠١٠سال  مبر  برای اولين بار در نومصاحبهن اي

 مصاحبه.  ھاوانا ميھمان او باشمۀ فيدل کاسترو در حومۀ، اين شانس نصيبم شد که چندين روز در خان٢٠١٠بر واکتدر 

 . متمرکز بودئیآن منتشر شد، بر خطرات جنگ ھسته و تبادل نظر ما که پس از 

 خوانده امريکار بريتانيا و و، سوئيس و بعدھا در دانشگاه دي فيدل کاسترو و چه گوارا در ژنۀدر دوران دبيرستانم دربار

فوق العاده درست، تيزھوش و شوخ طبع بود،  رو شدم، انسانی را کشف کردم کهه  با او روبًزمانی که شخصا. بودم

 متعھد به جزئيات سخنان خود برای پيشرفت اجتماعی و پيشروی نوع بشر، آگاه از خطرات ناشی از جنگ به رھبری

 واقعی ۀ برای تجزيه و تحليل و درک ھمنوعان خود، با يک روحيئیت استثنا و بحران جھانی، با مھارامريکا

  .انترناسيوناليستی و دانش فوق العاده از تاريخ، اقتصاد و جغرافيای سياسی
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در (فيدل روزانه، چندين ساعت را صرف خواندن تعداد زيادی از مشروح گزارشات مطبوعات بين المللی می کند 

 .)»...من اغلب مقاالت وب سايت گلوبال ريسرچ را می خوانم«ن ذکر کرد، حالی که با لبخند به م

فيدل کاسترو با پرداختن به جزئيات سياسی، استعداد مرتبط ساختن .  متمرکز شديمئیما بيشتر بر خطرات جنگ ھسته 

م، که بر نقش  بين المللی زيادی بحث کرديۀيدچما ھمچنين در مورد مشکالت پي. آنھا به مفاھيم کليدی را دارد

در روز اول، وقتی که با فيدل . شخصيتھای سياسی برجسته، رھبران کشورھا، نويسندگان و روشنفکران متمرکز بود

بود که تازه منتشر شده بود  جنگھای اوباما –  کتاب پرفروش باب وودواردندر منزلش مالقات کردم، او در حال خواند

 .)به عکس پائين نگاه کنيد(

 

به کسانی که او محکوم می  ت خود يکنواخت بود، اما در ھمان حال فيدل در اين تبادل عقايد گسترده، در اظھار نظرا

 سياستھای انتخاباتی رياست جمھوری ۀکرد و يا از آنھا انتقاد می کرد، احترام می گذاشت، به ويژه زمانی که دربار

 . بحث می شدامريکا

 آنھا جھت تضعيف حقوق مدنی و فيدل در واقع از مکانيسم دروغ عمدی رسانه ھا و تبليغات جنگی و چگونگی کاربرد

 .پيشرفت اجتماعی آگاه بود، تا چه رسد به کمپين برای لکه دار کردن انقالب کوبا

رھبر انقالب کوبا معتقدست که . توسط فيدل کاسترو مطرح شد» جدال انديشه ھا«نام ه در بحث ما يک مفھوم مرکزی ب

 . دھدتغييرسير تاريخ جھان را ی بسيار گسترده می تواند م» جدال انديشه ھا«تنھا يک 

در پرداختن و درک اين بحران سراسری جھانی، تعھد به حقيقت و تجزيه و تحليل دروغ ھا و جعلياتی که حافظ شرکت 

 .ھای بزرگ و نخبگان مالی ست از اھميت بسيار زيادی برخوردار ست

کار برده شود، مانند يک کاتاليزور ه نقالبی بامی تواند، تحت شرايط مناسب، به عنوان يک ابزار  قدرت برتر بر حقيقت

 توسط تبليغات و دروغ ھای رسانه که نقش و موقعيت آنھا جھت برکنار کردن جنايتکاران جنگی در مقامات باال، کسانی

 . حفظ می شودئی

 ١١ حوادث فجيع ، فيدل به نمايندگی از خلق کوبا، ھمبستگی خود را با قربانيان)٢٠٠١مبر يازده سپت(٩/١١در رابطه با 

 ٩/١١ مقامات و چگونگی کاربرد ٩/١١از داشت، در حالی که بر دروغ ھا و جعليات پشت روايت ر اب٢٠٠١مبر سپت

  .راه انداختن جنگ تأکيد می کنده به عنوان بھانه برای استفاده در ب
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 نوشتن کتاب خطرات ۀبه من انگيز] ٢٠١٠[  ما ۀبر گذشتوی بود، که پس از مالقات اکتئتمزکز ما بر روی جنگ ھسته 

گلوبال ريسرچ، مونترال،  . سوی سناريوی جنگ جھانی سومه ب ميچل چوسودوفسکی،.(ی را داده استئ جنگ ھسته

٢٠١١(- Towards a World War III Scenario  

 را يا بی اھميت جلوه می ئیمخرب يک جنگ ھسته اثرات . رسانه ھای شرکتھای بزرگ حقايق را استتار می کنند 

 خاکی، در سطح ملی و ۀدر اين زمينه، پيام فيدل به جھان بايد شنيده شود؛ مردم در سراسر کر. دھند و يا ذکر نمی کنند

مختلف جامعه برای معکوس کردن  بين المللی، بايد وخامت اوضاع کنونی را درک کنند و با قدرت در تمام سطوح 

 .جنگ درگير شوندوقوع 

 ست و تصميم فيدل کاسترو فراتر و ئیالبی عليه رگبار دروغ ھای رسانه بخشی از يک روند انق» جدال انديشه ھا«

، تا »غيرممکن را ممکن کرد«عميق تر کردن گسترش آگاھی رسانی ست، تا افکار عمومی جھان مطلع شود، تا 

 . بشريت را تھديد می کند، خنثی ساختۀد نظامی را که به معنای واقعی کلمه آينئیماجراجو

چشم پوشی » وليت برای حفاظتؤمس«شود، از » ابزار صلح« تبديل به امريکا مورد حمايت ئیزمانی که جنگ ھسته 

می شود و توسط نھادھای جھانی و باالترين مقامات از جمله سازمان ملل پذيرفته خواھد شد، و ديگر راه برگشتی وجود 

 .ری برای ھميشه بی پروا و خيلی سريع در مسير خودنابودی می رود بشۀجامع: ندارد

 

 ٢٠١۵بر، و اکت١۵فيدل کاسترو، 

توده ھا بايد عليه اين دستور کار نظامی اھريمنی بسيج . ی فيدل بايد به يک جنبش جھانی تفسير گردد»جدال انديشه ھا«

 .شوند

ا، روستاھا، و اگر توده ھا به دولت ھای خود فشار بياورند و نمايندگانی انتخاب کنند، در سطح محلی در شھرھ

 به ديگران و شھروندان خود اطالع رسانی کنند، ئی پيامدھای جنگ گرماھسته ۀشھرداری ھا سازماندھی کنند، ، دربار

 . کنند، می توانند جلو اين جنگ را بگيرندصحبتدر درون نيروھای مسلح بحث و 

 ئی، يک جنبش توده ر سؤال ببردزيوعيت جنگ را ر ست که با زور مشئیی که مورد نياز ست يک جنبش توده چيز

 .جھانی که جنگ را محکوم کند

 :به جھان ھشدار داد   ئی خطرات جنگ ھسته ۀ خود، دربار٢٠١٠بر و اکت١۵فيدل در نطق 

آسيب جانبی «د کرده اند، برای توجيه مرگ افراد بی گناه ي ھمواره تأئامريکائیدر حالی که رھبران سياسی و نظامی «

 .خواھد بود» آسيب جانبی« کل موجوديت بشريت ئی جنگ ھسته در يک. »وجود دارد

 يا متعارف، ھرچيزی که برای ايجاد جنگ ئیعالم کنيم که تمام سالحھای ھسته اجازه دھيد شجاعت داشته باشيم تا ا

 »!مورد استفاده قرار می گيرد، بايد نابود شود
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 به امريکاات باال، در شکستن اجماعی ست که به رھبری شامل مقابله با جنايتکاران جنگی در مقام» جدال انديشه ھا«

در .  ستئی و در نابودی سالحھای ھسته   طرز تفکر صدھا ميليون نفر از مردمتغيير و در  نفع يک جنگ جھانی ست

 .شامل احيای حقيقت و ايجاد پايه ھای صلح جھانی ست» جدال انديشه ھا«اصل، 

 مردم سراسر ۀوسيله  گسترش يابد و بئین المللی به عنوان يک جنبش توده بيبايد در سطح ملی و » جدال انديشه ھا«

 . شودء خاکی اجراۀکر

 .فيدل کاسترو به صورتی پايدار بر تاريخ ھردو قرن بيستم و بيست و يکم تأثير گذار بوده است

متمرکز شده، توسط  ئی که بر خطرات جنگ ھسته ٢٠١٠بر، و اکت١۵در پائين متن و ويدئوی نطق تاريخی فيدل در 

 . ثبت و ضبط شده است٢٠١٠بر و او در ھاوانا در اکتۀگلوبال ريسرچ و بحث کوبا در خان

نه اذعان کنند و نه حتی  ُ در يک ارکستر کر تصميم گرفتند که ٢٠١٠بر و اروپا در اکتۀ و اتحاديامريکائیرسانه ھای 

 آن ست اجماع رسانه ھا استنتاج .  کامنت کنندئیسته  خطرات جنگ ھۀ فيدل کاسترو دربار٢٠١٠بر، و اکت١۵بر نطق 

  .تھديدی نيست» محيط زيست جمعيت مدنی« برای ئی و نه انرژی ھسته ئیکه نه جنگ ھسته 

*** 

 ئیل کاسترو درباره خطرات جنگ ھسته  فيد٢٠١٠بر، و اکت١۵پيام 

  آمادور نويدی:  ازبرگردان

اين رک و راست توسط آلبرت . د می تواند به معنای پايان بشريت باشد در يک جنگ جديئیاستفاده از سالحھای ھسته 

 را اندازه گيری کند، که ميليونھا درجه ئی گشت قابليت مخرب سالح ھای ھسته اينشتن دانشمندی پيش بينی شد، که قادر

 اين ۀستعداد توسعاين محقق با ا. خود تبخير می کنند  عمل ۀحرارت توليد می کنند، که ھرچيزی را در شعاع گسترد

 .سالح را ترفيع داد تا به دست رژيم نازی نسل کش نيفتد

ھر کسی و ھر دولتی در جھان وظيفه دارد که به حق زندگی کردن ھرکسی و ھر ملتی و تمام مردم اين سياره احترام 

 .بگذارد

 و امريکا ۀ ندارم که حملامروز خطر قريب الوقوع جنگ با استفاده از اين نوع سالح وجود دارد و من حداقل شکی

  . جھانی می شودئیمنجر به يک جنگ ھسته   به ناچار اسرائيل عليه جمھوری اسالمی ايران

زمانی که زندگی بشريت، مردم شما و . خود را از رھبران خود بخواھند حق زندگی کردن مردم جھان موظف ھستند که

اند احساس بی تفاوتی کند؛ حتی يک دقيقه را ھم نبايد ازدست جان انسان ھا اين چنين به خطر بيفتد، ھيچ کسی نمی تو

 .برای تحقق احترام به حقوق خود و ديگران؛ فردا خيلی دير ست. داد

 جنگيده می شود، اما ئیمن نمی دانم که جنگ جھانی سوم با چه سالح ھا«:خود آلبرت اينيشتن بدون ترديد اظھار داشت

ً طور کامل منظور او را درک می کنيم که چه بود، و او کاماله ما ب. »د بودجنگ جھانی چھارم با چوب و سنگ خواھ

 .، ھيچ کسی وجود نخواھد داشت تا از آن چوب ھا و سنگ ھا استفاده کندئیحق داشت، که در پی يک جنگ ھسته 

ند، تا مرگ د می کني ھمواره تأئامريکاوجود خواھد داشت، ھمان گونه که رھبران سياسی و نظامی » آسيب جانبی«

 .افراد بی کناه را توجيه کنند

  . زندگی تمام بشريت خواھد بودئیدر يک جنگ ھسته » آسيب جانبی«

 و ھرچيزی که برای ايجاد جنگ مورد   و متعارفئی جار بزنيم که تمام سالح ھای ھسته ًبگذاريد جرأت کنيم و علنا

 !استفاده قرار می گيرد، بايد نابود شود

 ٢٠١٠بر، واکت ١۵ -فيدل کاسترو
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در .  گرفته شده اند٢٠١٠بر، و اکت١۵، در تاريخ ئیداری از نطق فيدل عليه جنگ ھسته لمبرعکس ھای زير پس از ف

 .زير به سالمتی صلح جھانی می نوشيم
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  :يادداشت

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

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

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

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

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

حترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم ا" 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 

نبود، قابل انتقاد " زممارکسيزم لنيني"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"اع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی است بر دامان  شخص کام امپرياليزم و ارتج

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