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   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۶ سپتمبر ٠٢
  
  

   درگذشت فيدل کاسترو و انعکاس جھانی آنۀدر بار
روز  فيدل کاسترو، کسی که انقالب کوبا را به ھمراه ياران انقالبی اش به ثمر رسانده بود

انعکاس جھانی اين خبر با توجه به .  سالگی درگذشت٩٠در سن  ٢٠١۶مبر  نو٢۵ جمعه

با کناره گيری کرده طور رسمی از رھبری دولت کوه ھشت سال پيش او ب که از  اين

 مسلحانه عليه ۀ وی به عنوان يکی از طاليه داران مبارز دھنده جايگاه خود نشان، بود

  و تالشامريکا ميالدی و مخالفت ھای او با امپرياليسم ۵٠ ۀ امپرياليستی در دھۀسلط

  .ھايش برای ساختمان کوبائی آزاد از سلطه امپرياليسم می باشد

 از زمان قدرت گيری امريکا ۀھای اطالعاتی اياالت متحد  گاردين، سازمانۀ گزارش روزنامفيدل رھبری بود که به

 بار برای کشتنش ۶٣۴حدود ) ٢٠١۶مبر  نو٢۵(تا زمان مرگش ) ١٩۵٩ سال نوریجدر (نيروھای انقالبی در کوبا 

موقعيت او در رھبری کوبا و  انعکاسی از ، روشن است که اين تالش ھای ضد انقالبی و ناموفق. تالش نموده بودند

سوءقصد ھای . ی التين و بقيه جھان بودامريکا در امريکا امپرياليسم ۀھای تجاوزگران تخالف دولت کوبا با سياست

می کوشيد نه تنھا از رشد و شکوفائی کوبا ، مذبوحانه ای که در کنار تحريم ھای شديد و غير انسانی اقتصادی 

  . به زانو درآوردامريکا ضدخلقی امپرياليسم ۀر مقابل ارادجلوگيری نمايد، بلکه آن را د

نظرات گوناگونی شنيده می شود چه در قدردانی از ، وی ھمچون ھر پديده ای  ۀدر بار، دل کاسترو به دنبال درگذشت في

دودی ھم می  که تعداد محامريکابرای نمونه در حالی که ضدانقالبيون کوبائی در ميامی . او و چه در محکوم کردن وی

ھا تن نيز در  در اين ميان البته ميليون. ھزاران کوبائی در فقدان او اشک ريختند، در مرگ او جشن گرفتند ، باشند 

 تمام جانبازی ھای الھام بخش توده ھای تحت ستم کوبا و ۀسراسر دنيا در فضای ايجاد شده در اثر مرگ او دوباره خاطر

اين امر در دورانی که .  و رژيم تبھکار باتيستا را پاس داشتندامريکا عليه امپرياليسم شان در جريان انقالب کوبا رھبران

اين واقعيت در صفوف . ما زندگی می کنيم و در جامعه ای طبقاتی که در آن به سر می بريم امر عجيبی نيست

ر مورد نقش و شخصيت اپوزيسيون جمھوری اسالمی نيز قابل مشاھده می باشد و ما شاھد برخوردھای گوناگونی د

 انقالبی او می کوشند اشتباھات و انحرافات ۀکه برخی با تکيه بر گذشت  شاھديم که در حالیًمثال. فيدل کاسترو می باشيم

آشکار وی و دولتش پس از انقالب کوبا و تبديل تدريجی کوبای انقالبی به يکی از اعوان و انصار بين المللی 

 در جريان جنگ سرد و تبعات اين سياست را به حاشيه برانند و کمرنگ سازند، یوھای حاکم بر شور رويزيونيست

 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 منفی ارائه دھند تا ًبرخی ھم با بزرگ کردن روابط دولت کوبا با جمھوری اسالمی در تالش اند از او چھره ای کامال

تخطئه و به خصوص  وی را ۀ گذشتۀ که می کوشند با انتشار عکس ھای او با سردمداران جمھوری اسالمی ھمئیجا

  .ھا تبديل کنند اين امر را به وسيله ای برای کوبيدن انقالب کوبا و کمونيست

 حق هھائی که تحت تأثير نوستالوژی انقالب کوبا برای فيدل ھورا می کشند ب در کوران اين تبليغات، به باور ما نه آن

ھايش انگشت گذارده  ی نادرستی برخی سياست روًھائی که در رد شخصيت وی و زندگی سياسی اش صرفا اند و نه آن

 در روابط غير قابل قبول دولت کوبا با رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری ً تحليل از ماھيت وی را صرفاهو از جمل

 مورد بحث و بررسی آن در ۀھر دو اين ديدگاه ھا از نگاھی تاريخی به پديد. محق می باشند، اسالمی خالصه می کنند 

پديده ھا . ھيچ پديده ای ثابت نبوده و نيست، واقعيت اين است که در يک نگرش تاريخی . کتش ناتوان اندروند حر

ھا را در دوره و زمانه ای که روی می دھند  اين برای داشتن يک شناخت صحيح از پديده ھا، بايد آن ند و بنا برامتغير

  .ھا نظر داشت فر به سير تکاملی آنثيراتی که در محيط خود می گذارند ديد و با اھميتی واأو ت

گاه واقعيات  آن،  برخوردی به روند انقالب کوبا و نقش فيدل کاسترو در رھبری اين انقالب نگاه کنيم ۀاگر با چنين شيو 

 قھر ۀژی مبارزيستراتنشان می دھند که نيروھای پيشاھنگ اين انقالب در دوران شکل گيری و رشد آن چگونه با اتخاذ 

 ۀ پشتيبانی و تسليح می شد، راه مبارزامريکا توسط امپرياليسم ءا دولت باتيستا و ارتش مزدور آن که با تمام قواآميز ب

قادر به بسيج و تسليح توده ھا در شھر و روستا شدند و توانستند با در يک پروسه انقالبی در کوبا را در پيش گرفتند و 

 معروف والیج ٢۶که به جنبش (ان و ديگر توده ھای مترقی در شھر  کارگر، دانشجويۀ به نيروی مبارزاتی طبقءاتکا

 ۀ پوز١٩۵٩ی را سازمان دھند که سر انجام در سال ئو سازماندھی دھقانان در روستا ھا يک جنگ توده ) است

ی ترين و الھام بخش ترين جنبش ھا  و نوکرانش در اين کشور را به خاک ماليد و يکی از درخشانامريکاامپرياليسم 

  . انقالبی در کشورھای تحت سلطه را به پيروزی رساندند

 يک کشور ۀکوبا را به مثاب،  برای دھه ھای متمادی با حمايت ديکتاتورھای مزدوری ھمچون باتيستا امريکاامپرياليسم 

ت ستم، با تحميل فقر و فالکت وحشتناک به توده ھای تح تحت سلطه و غارت شده در زير يوغ خود نگاه داشته بود و

.  سرمايه دار تبديل کرده بودۀ بزرگ برای طبقۀاين کشور را به بھشت سرمايه داران و به يک قمارخانه و فاحشه خان

ھای استثمارگر و نوکران داخلی اش نجات داد، بلکه با  انقياد امپرياليستاز بخش کوبا نه تنھا کوبا را ئيانقالب رھا

برای تمامی ستمديدگان جھان تبديل   و الھام به يک منبع بزرگ شور انقالبیامريکانمايش شکست خفت بار امپرياليسم 

آورد و تجارب آن الھام بخش بسياری  اين انقالب مشعل اميد را در دست ستمديدگان در سراسر جھان به اھتزاز در. شد

    .يسم و سرمايه به پا خاستند امپريالۀبخش ديگر در اقصی نقاط دنيا شد که برای آزادی از قيد سلطئياز جنبش ھای رھا

 و نقش  ثير انکار ناپذيری که انقالب کوبا در سراسر جھان بر جای گذاشتأ دست آوردھای داخلی و تۀاما با وجود ھم  

نمی توان در ھمين برھه از زندگی فيدل متوقف شد و فيدل کاسترو را با صرف ، ناپذير فيدل کاسترو در آن  انکار

 ۀطور که نمی توان و نبايد در قضاوت در بار  ھمان اتيستای ديکتاتور و سرنگونی وی محک زد،دوران مبارزه با ب

اگر ما به رھبر انقالب کوبا در جريان تحولش نگاه کنيم . تکيه کرد،  به روابط نادرستش با جمھوری اسالمی ًوی صرفا

ه متوجه می شويم که دولت و حزب حاکم بر گا  آن–  که اين امر جدا از تحول انقالب کوبا و دولت اين کشور نيست-

 مقطعی روابط تنگاتنگی با شوروی سابق برقرار کردند و اين در،  امريکا اقتصادی امپرياليسم ۀکوبا در شرايط محاصر

 ماھيت داده و به اعتبار تغييرھا بود که شوروی  سم بر حزب و دولت آن کشور مدتييون رويزۀبود که به دليل سلط

کوبا  .  به نمايش می گذاشتامريکاسياست ھای خويش را در سراسر جھان در رقابت با امپرياليسم ،  اش قدرت جھانی

ثر از سياست ھای أطول دوران جنگ سرد در کنار شوروی سابق قرار داشت و سياست ھای خارجی اش مت در
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.  گسترش نفوذ خود می کوشيد در جھت حفظ وامريکاحل تضادھای غارتگرانه اش با  شوروی سابق بود که در جريان

  . حسنه با رژيم جمھوری اسالمی می باشدۀيکی از نمودھای سياست خارجی نادرست کوبا ھمانا ايجاد رابط

 می توان  بر اين اساس. شکی نيست که سياست ھای خارجی يک کشور جدا از سياست ھای داخلی آن نمی تواند باشد

 پا نمود و نه توانست مردم خود را از رفاه و آزادی ليستی را در آن کشور برديد که دولت کوبا ھرگز نه اقتصاد سوسيا

ھا برخوردار  ًھای گسترده ای برخور دار سازد که در يک نظام سوسياليستی اصوال بايد اکثريت آحاد جامعه از آن

   .شوند

ئی که با ويم که فيدل کاسترويم متوجه می شله نگاه کنأ علمی به مس-  بنابراين اگر از زاويه ای درست و با ديدی تاريخی

ی ئدستگير و زندانی شد، فيدل کاستروحمله نمود و سپس به اين خاطر ) پادگانی در شھر سانتياگو(يارانش به مونکادا 

به سواحل کوبا بازگشت و ) ی که معروف و تاريخی شدنام کشتي" (گرانما"فت و سپس با که پس از آزادی به مکزيک ر

 محدودی از ياران باقی مانده اش به ۀ نيرو ھای باتيستا خيلی از يارانش را از دست داد و سپس با عدۀدر محاصر

ی به قدرت ئرفت و توانست با بسيج توده ھا انقالب کوبا را رھبری کند و با پيروزی اين انقالب توده " را ماسترائيس"

  . ھای آن را ھدايت نمود ھائی طوالنی دولت کوبا و سياست ً بعدا برای سالرسيد ھمان فيدلی نيست که

 نقاط مثبت و منفی در رابطه با نقش فيدل کاسترو در رھبری کوبا برای قضاوت ھر چه واقعی ۀاما با در نظر گرفتن ھم

شور با کشورھای ديگر از  واقعيات عينی جاری در اين کۀ کنونی کوبا رجوع کرد تا با مقايسۀتر بھتر است به جامع

ش به دست قع بينانه از عملکرد او و ميراثدرکی وا،  امپرياليسم ۀ ايران تحت سلطۀجمله ھمسايگان کوبا و با جامع

 فريبکاری ياوه گويانی ست که می کوشند با یوليتی و برخؤ الزم به خصوص افشا گر اوج بی مسۀاين مقايس. آوريم

ھا و مرتجعين، تمامی  ک دولت کوبا با کشور ھای مختلف، ھم نوا با تبليغات امپرياليستصرف تکيه بر روابط ديپلماتي

. دستاوردھای مردمی ايجاد شده در اثر انقالب کوبا و ارزش ھای اين انقالب و کمونيسم را آماج حمالت خود قرار دھند

ه بر کوبائی که ھرگز يک کشور  ھستند که می کوشند با تکيئیھا نيروھا در مورد اين دسته بايد گفت که اين

 مداحی شان از نظام سرمايه داری ۀاليستی را تخطئه کنند و با اين کار در واقع وظيفيھای سوس سوسياليستی نبود آرمان

 نظير سطح زندگی، کار، بھداشت، آموزش، ئی در مواجھه با چنين اراجيفی رجوع و بررسی معيارھا .را به پيش ببرند

خواست ھا و دغدغه ، ن پاسخ به اين گروه از منتقدان کوبا و فيدل کاستروست که ثابت کرده اند خدمات عمومی بھتري

  . ھا نيست  آنلۀأت ستمديده و توده ھای زحمتکش، مسھای طبقا

 کھنه، و ۀانقالب کوبا در ھمان اولين روزھای پيروزی اش با شروع روند عميق ترين اصالحات در ساختارھای جامع

ات چشمگير در سيستم بانکی و مالياتی و تغييرام به اصالحات ارضی و تقسيم زمين در بين دھقانان و ايجاد از جمله اقد

 به مطالبات دمکراتيک مردم، وسيع ترين توده ھای زحمتکش را حول ئیگو توانست ضمن پاسخ ، در اقتصاد کوبا ًکال

 کوبا به پيشرفت ھای اقتصادی بزرگی در مدت زمان در اثر چنين اقداماتی بود که. ھا و اھداف خود بسيج کند آرمان

به طوری که امروز به طور مثال ما می بينيم در کوبا آموزش رايگان تا سطح تحصيالت عالی و از . دآمکوتاھی نايل 

ھای عالی يک حق شھروندی شمرده می شود و برای تحقق اين حق دولت کوبا در مقايسه با ديگر کشورھا  جمله آموزش

  .کند  میئیان، بخش قابل توجھی از توليد ناخالص داخلی خود را صرف آموزش و پرورش شھروندان کوبادر جھ

شود و از اين رو  نظر گرفته می  حقوق اوليه شھروندی دری ازھای بھداشتی به عنوان يک ھمچنين در کوبا مراقبت

  . ھای بھداشتی ھمگانی برای تمام شھروندان مجانی است مراقبت

ھا  ترين نرخ  يکی از کم٢٠١۴ايطی است که نرخ مرگ و مير نوزادان در کوبا مطابق آمار منتشره در سال در چنين شر

ه  بھا ھمه در حالی ست که در بغل گوش ھمين کشور در اين.  تولد می باشد١٠٠٠ در ھر ۴/٢در جھان و برابر با 
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ز مردم ھر سال به علت نداشتن استطاعت مالی و ھزاران تن ا،  امريکا ۀاصطالح مھد تمدن و آزادی يعنی اياالت متحد

در جامعه ای که اقشار تنگدست و . جان می دھند، ترين اقتصاد جھان  عدم دسترسی به خدمات پزشکی در اين بزرگ

 را می ئیامريکا و ئیبه راستی کدام يک از کشورھای پيشرفته اروپا. فقير از سطوح عالی آموزش و پرورش محرومند

ھای نجومی بتوانند با کوبای کوچک که دارای يک اقتصاد بسيار  د که با وجود داشتن اقتصاد کالن و ثروتتوان نام بر

ھا به نظر می رسد که ديگر نيازی نيست کوبا  با نرخ سواد صد در صد رقابت کنند؟ با ھمين مثال، کوچک ھم ھست 

ھا در  پناھان و کارتن خواب و بی سر م و حل شده اند نظام امپرياليستی ادغاۀ نظير ايران که در زنجيرئیرا با کشورھا

 چرا که چنين مقايسه ای در تمام زمينه ھای  . مقايسه کنيم ، جاھا در گرسنگی دائم به سر می برند و می ميرند آن

وليت کوبا و فيدل ؤرفاھی و خدمات اجتماعی اگر منصفانه صورت گيرد چيزی جز شرمساری نصيب منتقدان بی مس

  . در اين زمينه نمی کندکاسترو

ی ئبررسی شخصيت و اعمال فيدل کاسترو بر بستر انقالب کوبا، فراز و نشيب ھای آن و فرايند آن از يک انقالب توده 

ھای   به دامن رويزيونيستغلتيدنھا و در   امپرياليستۀپيروزمند به سيستمی که بر بستر فشارھا و تحريم ھای وحشيان

ھای سوسياليستی فاصله گرفت، نظامی که به دنبال پايان جنگ سرد نيز به تدريج به عقب  نحاکم بر شوروی از آرما

م و بازار آزاد آن کشيده شد، نشان می دھد که گرچه اين انقالب و س در مقابل نفوذ و گسترش امپريالينشينی ھای بيشتر

 منحرف شدند، اما دستاوردھای آن ١٩۵٩ م و اھداف انقالب مردمی سالسونی آن بی ترديد از مسير سوسياليرھبران کن

 برای مردم کوبا گشت؛ به گونه ای که ئیمنجر به فراھم آمدن حداقل ھا، انقالب و سياست ھای رھبرانی نظير کاسترو 

 امپرياليسم و ۀآن ھم در يک جھان تحت سلط،  از برخی جوانب يک زندگی انسانی ئیھا توانستند طعم و نشانه ھا آن

  . اتوری و استثمار را حس کنند و بچشندمملو از ديکت

ی مسلک ئ توده ًدر انتھا بايد در ارتباط با انقالب پيروزمند کوبا، برخی نيروھای فرصت طلب و سازشکار و اکثرا

ھا عليه اين انقالب و عليه کمونيسم و  ھا که در کوران تبليغات زھر آگين امپرياليست وطنی را خطاب قرار داده و به آن

 ی آنئخالف القائات تفکر توده کيد کرد که أت، قھر آميز فرصت را برای تحريف خود انقالب کوبا آماده می بينند  ۀمبارز

نبود بلکه اين ، تفنگ به دست که کوشيدند به نيابت از توده ھا انقالب کنند " ئی مرد طال١٢ ۀافسان"ھا انقالب کوبا 

 امپرياليستی و با تشخيص ۀکاسترو و يارانش در شرايط سلط. بود" استانقالب کار توده ھ" اصل ۀانقالب مظھر برجست

عقيم بودن شيوه ھای مسالمت آميز مبارزه، با برداشتن سالح و آغاز جنگ مسلحانه توانستند امر بسيج و سازماندھی 

 به قدرت ءرزه و با اتکا مسلحانه را متحقق کنند و توانستند با کشيدن توده ھا به ميدان مباۀتوده ھا در جريان يک مبارز

 بورژوازی در کوبا يعنی ارتش را در ھم بشکنند و ۀستون اصلی بقای نظام استثمارگران، کارگران و دھقانان مسلح 

اين کار عظيم در شرايطی صورت گرفت که انواع و اقسام احزاب  . ی کوبا را مھيا سازندئشرط پيروزی انقالب توده 

شان را در جريان  ھای  فيدل و يارانش، ورشکستگی سياستۀ مسلحانۀبارزسنتی راست و سازشکار با نفی م

انقالب کوبا تجارب زيادی را برای نه تنھا توده ھا و نيروھای انقالبی در . رويدادھای مختلف به نمايش می گذاشتند

 مبارزه می کنند بر جای عليه امپرياليسم و رژيم ھای وابسته اشکشان جھان که  ی التين بلکه برای تمامی ستمامريکا

 مسلحانه و انقالب قھر آميز به عنوان تنھا راه ۀگذارد و بر ضرورت پيشاھنگی کمونيست ھا در امر پيشبرد مبارز

      .کيد نمودأ امپرياليستی تۀنابودی امپرياليسم و سلط

ح واقعيات انقالب کوبا و نقش خواھان واقعی ست تا با توضيھا و آزادي مرگ فيدل کاسترو فرصتی برای تمام کمونيست

ھا و مرتجعين عليه کمونيسم و  طوالنی فيدل کاسترو در رھبری اين روند در مقابل تبليغات ضد کمونيستی امپرياليست

ھا حتی در  ھای غير قابل انکاری که نظير آن کيد کنند که کوبا به رغم تمامی پيشرفتأانقالب بايستند و در ھمان حال ت
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با اين حال کوبا با .  کارگر نيستۀسوسياليسم طبق"مدل"شورھای سرمايه داری معاصر نيز وجود ندارد پيشرفته ترين ک

اين تنھا راه بزرگداشت واقعی .  توانست بخشی از مطالبات مردمش را پاسخ دھدامريکاسم يايستادگی در مقابل امپريال

با وجود ھمه لغزش ھا ش در اين انقالب  ا رھبریانقالب کوبا و خدماتی ست که فيدل کاسترو در طول سالھای طوالنی

   .ش انجام داده استو انحرافات

  !نابود باد نظام سرمايه داری در سراسر جھان

  !زنده باد کمونيسم ! زنده باد انقالب

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ٢٠١۶مبر  نو٢٩

 

  :يادداشت

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

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

منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی تجليل به عمل آورد و ھم نکات 
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
  :ضع به خود حق می دھيم بنويسيمبا حرکت از ھمين مو

احترام عميق خود را ابراز می داريم و ايستادگی وی را مقابل امپرياليزم " 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 " مارکسيزم لنينيزم"و " رويزيونيزم"ی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين جنبش بين الملل
می دانيم، با صراحت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته 

ت پاکباز، کشور ما را به تباھی سوق داده، دو دسته به از قتل عام بيش از يک ميليون افغان، من جمله ھزاران کمونيس
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-AAرتالادارۀ پو

  
 


