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 سيامک ستوده

  ٢٠١۶ دسمبر ١٧
  

  کوباۀکاسترو و تجرب
اين در حالی بود که . چند روز پيش چشم از جھان فرو بست مريکای التين اکاسترو شخصيت انقالبی و کاريزماتيک 

 پنجاه رو به خاموش ۀستروئيسم مدتھا قبل از خود او، حداقل در ايران،  با شکست مشی مسلحانه در سال ھای آخر دھکا

  . نھاده و حياتش به پايان رسيده بود

عنوان يک حرکت انقالبی برای سرنگونی حکومت ھای ديکتاتوری ه کاستروئيسم در زمان خود از نظر بسياری ب

 موفق به انجام اينکار در کوبا شده ًچرا که عمال. مدآحساب می ه  موفقی بۀو نقاط ديگر تجربمريکای التين افردی در 

خصوص در بادی امر، بيشتر در ميان ه اين توجه اما، و ب. از اينرو، توجه زيادی را به خود جلب کرده بود. بود

 ۀچرا که نه اھداف و مطالبات اولي. داين امر نيز طبيعی به نظر می رسي. چشم می خورده روشنفکران خرده بورژوا ب

 جنگ چريکی او ظرف ۀ کارگر را  مد نظر داشت و نه شيوۀ طبقاتی طبقۀکاسترو و گروه انقالبی او منافع خاص و ويژ

به ھمين دليل نيز .  در  کوبا و نقاط  ديگر جھان تشکيل می داد را  کارگران در انقالباتۀمناسبی  برای شرکت تود

 اتفاق افتاد، رخ ١٩۴٩ و ھمانند آنچه که در انقالب چين در   طبقه کارگر کوباۀدون شرکت سازمان يافتانقالب کوبا ب

 کارگر برای تصرف ۀی و بدون حضور طبقئ مزبور ارتش دھقانی مائو به تنھابا اينحال، اگر در چين در سال. داد

 و بدون   توسط گروه کوچک ريشوھای انقالبی عبور کرده بود، در کوبا اين کاربيجينگقدرت دولتی از دروازه ھای 

 آنھا به پايتخت  با يک بحران اجتماعی و قيام ۀ به يمن ھمزمانی حملًی حتی دھقانان و صرفائشرکت مستقيم و توده 

  . خودی انجام گرفته بوده خودب

 ۀغم عدم شرکت سازمان يافتر  در کوبا به ابتکار کاسترو و ھوادارانش اتفاق افتاد، علی١٩۵٩با اينحال، آنچه که در 

ی توسط يک گروه انقالبی و ئرنگونی يک دولت ديکتاتوری بورژوا دھقانان، حرکتی انقالبی برای سۀ کارگر و تودۀطبق

  . مورد حمايت مردم بود

 ی در کوبا بود، ولی به چندئ عليه دولت بورژوا چريکی- شورش انقالبیۀ کوبا تجربه ای موفق در محدودۀاما اگر تجرب

ی ئ و نه به الگو ی در نقاط ديگر جھان تبديل گرددئسرنگونی دولت ھای بورژوای برای  ئتوانست به الگوه ندليل،  

  . ی  سوسياليزم در خود کوبائ کارگر و برپاۀبرای تداوم انقالب در جھت قدرت يابی طبق

ی ئ آمد و از اينرو نتوانست به الگو در کوبا جز در خود کوبا در تمام نقاط ديگر جھان ناموفق از آبۀکه تجرب نآاول 

نه تنھا در بوليوی و نقاط ديگری در امريکای التين، بلکه در ايران نيز مشی چريکی . عمومی برای انقالب تبديل گردد
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 دبره از آن شکل  کوبا و جمع بندی رژیۀی که حول تجربئ کامل سازمان چريک ھای فداًبا در ھم شکسته شدن تقريبا

تدريج جذابيت ھای ه از اينرو، ب.  ظھور رساندۀی به منصئدولت بورژوای خود را برای سرنگونی ئنارساگرفته بود 

خود را در ميان روشنفکران طبقات متوسط و خرده بورژوا که پايگاه اجتماعی اصلی آن را تشکيل می دادند از دست 

عبارت ديگر، برتری ه ی و آگاھی بر اسلحه، و بداد و برای چندمين بار، درستی تئوری مارکسيستی تقدم و برتری تئور

 کوبا در کتاب انقالب در ۀحزب و فعاليت آگاه گرانه بر عمل فی البداھه و کور مسلحانه را که عکس آن بنا بر تجرب

  . انقالب رژی دبره  سعی در اثبات ان شده بود، به اثبات رساند

ی را در ئسرنگونی دولت بورژوافقيت آميز يک گروه چريکی برای  کوبا ھر چند در ابتدای  راه تنھا تالش موۀاما تجرب

 تالش برای برقراری سوسياليزم توسط گروھی که نه ۀ خود به تجربه ای بزرگتر، به تجربۀبر می گرفت، ولی در ادام

ژوا به  عمليات چريکی جمع انقالبيون خرده بورۀ کارگر، بلکه در نتيجۀ طبقاتی و قدرت يابی طبقۀ مبارزۀدر ادام

  .  قدرت رسيده بود، منجر شده بود

 دوم خود ۀدست داده بود، ولی در مرحله  موفقی را بۀ اول خود حداقل در خود کوبا نمونۀ کوبا در مرحلۀاما اگر تجرب

اين معنا که انقالبيون کوبا ه ب. از ھمين حداقل مزيت ھم برخوردار نبود، يعنی حتی در خود کوبا ھم موفق نگشته بود

 و در  ھرچند پس از رسيدن به قدرت و در دو راھی ميان سرمايه داری و سوسياليسم مفتخرانه راه دوم را انتخاب کرده

ی چيزی بيش از سرمايه داری ئداده بودند، ولی سرانجام به برپااين راه نيز تالش و مقاومت قابل تقديری از خود نشان 

  . بودنددولتی موفق نشده

که نسل دنباله روان آنھا در ايران و ديگر نقاط جھان، ھرچند در تحقق آرمان  با اينحال، نسل انقالبيون کوبا، ھمچنان

که در اين راه با جسارت و ايمان جنگيدند و در  ی نيافتند، ولی ھمينئ خود توفيق نھاۀھای سوسياليستی و انسان دوستان

اليزم، تنھا راه ممکن ی سوسيئی نھائموفق به برپاآنھا اگر . د، قابل تقدير و ستايش اندبرابر مشکالت پيش رو تسليم نشدن

ی قطعی انسان، نشدند، ولی حداقل در چھارچوب ھمان اصالحات و بھبودھای نيمه سوسياليستی که در ئبه سوی رھا

که در اختيار داشتند، بسی جلوتر و  عقب افتاده و نارس کوبا انجام دادند نشان دادند که با ھمه امکانات  کمی ۀجامع

موفق تر از دول امپرياليستی و زالو صفتی که رياکارانه پيشروی ھای آنھا را ناديده گرفته، آنھا را به سخره می گرفتند، 

  .عمل کردند

 ظاھر دست نيافتنی او بودهه تاريخ بشريت سراسر تالش و از خودگذشتگی انسان برای تحقق آرمان ھا و آرزوھای ب

که بارھا  و بارھا به خطا رفته و شکست خورده است، با اينحال، ھرگز دست از تالش بر  نآاست و در اين مسير با 

قد اشتباھات گذشته اش راه ناسته و با پا خه مل و رکود، دوباره بأ تۀنداشته، از پس ھر شکست و در پی  يک دور

  . روی خود گشوده استه پيشروی به جلو را ب

 نيز ھرچند از نظر دشمنان طبقاتی اش دليل ديگری بر امکان ناپذيری سوسياليزم قلمداد می شود، ولی از  کوباۀتجرب

  . ديگری در جھت اجتناب ناپذيری اين آرمان انسانی نگريسته می شودۀعنوان تجربه جانب دوست دارانش ب

     

  :يادداشت 

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

منفی  آموزاند که انسانھا بدون استثناء در کنار کار مثبت، می توانند مصدر کارھای  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
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تجليل به عمل آورد و ھم نکات منفی زندگانی آنھا را با شجاعت انقالبی به باد انتقاد گرفته، ضمن آن که با چنين نگرشی 
سی مادی تاريخی می بايد از اساس منتفی ساخت، با نقد آگاھانه و دقيق راه تجربه را در يک برر" معصوميت"اصل 

  .آموزی مثبت را از زندگانی افراد نيز می شود ھموار ساخت
  :با حرکت از ھمين موضع به خود حق می دھيم بنويسيم

ستادگی وی را مقابل امپرياليزم احترام عميق خود را ابراز می داريم و اي" 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"جنبش بين المللی کمونيستی که چيزی جز مبارزه و انتخاب بين 
احت اعالم می داريم که حمايتش از رژيم مزدور و جنايتکار وابسته به روس در افغانستان، که گذشته می دانيم، با صر

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"است بر دامان  شخص کام امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی انداخت، لکۀ سياه ننگينی 

  .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

 

 

 

    

 

  

 

 


