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 کاسترو دلیف

 وفادار ماند ینفس به عدالت اجتماع نیکه تا آخر یکس

 یرضا شالگونمحمد

 

 

 

 

جهان ما خاموش شد. او به لحاظ  ریصد سال اخ کی یطبقات یکارهایپ یها چهره نیتر از شاخص یکیکاسترو  دلیمرگ ف با

و  نیم ی، هوش ، مائوتسه دوننیبود مانند لن یافراد فیدر رد دیترد ی، بستمیچپ در قرن ب یا توده یها بر جنبش یرگذاریتأث

، ستمیقرن ب سمیالیاست از ترازنامه سوس ی، نمودارناخواه ، خواهاو یاسیکارنامه س نیرزم خودش( چه گوارا. بنابرا و هم قی)رف

 :در کوبا ژهیو به
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قرن  سمیالیسوس یالگو یشکست عموم رغم یکوبا )که عل یاجتماع - یاسیآورد انقالب و نظام س دست نیارزشمندتر -۱

و دفاع  ستمیس نیکاسترو در استقرار ا دلیکوباست. نقش شخص ف یاجتماع نیتأم ستمی، سبخش مانده چنان الهام ( همستمیب

 یکایامر یها از چپ یاریکننده بوده است. غالب مردم کوبا و بس نییتع باکو سمیالیسوس یها دوره نیاز آن در دشوارتر ریگیپ

رو در تمام دوران مبارزه و وفادار. و کاست یعنی، یلغو یدر معنا دلینامند. ف یکاسترو را با اسم کوچک او م دلیف نیالت

از همه به عدالت  شی، بلکه باش نواهخا افراد یو حت کانی، اما نه ضرورتاً به نزدبود یوفادار اریاش نشان داد که آدم بس حکومت

 یدر محاصره اقتصاد یگریاز هر کشور د شیاست و در شش دهه گذشته ب یریهنوز کشور فق یلحاظ اقتصاد . کوبا بهیاجتماع

 یبرا وراست از حقوق برابر شهروندان کش دهیکوش طیشرا نی، اما دولت کوبا در بدتردهیضربه د کایامر سمیالیرحمانه امپر یب

دارد که  یارزشمند اریبس یآوردها دست نهیزم نیکند. و در ا ی، آموزش، بهداشت و مسکن پاسدارالزم هیداشتن حداقل تغذ

 .توانند آن را انکار کنند یدشمنان کاسترو نم یحت

ضعف آن  نیتر بزرگ یناخواه ، بالفاصله رو ، خواهیطور کل به ستمیقرن ب سمیالیکوبا و سوس یاسیدر باره نظام س یهر سخن -۲

 یبحث در باره خصلت طبقات چاندنیو پ قتیحق نیطفره رفتن از ا. هر نوع یو آزاد ینبودِ دموکراس یعنی، شود یمتمرکز م

 یا جهیکشان نت به بهره یطبقات کاریپ یسنگرها نیتر یاتی، جز واگذار کردن حییبورژوا یبودن دموکراس یو توخال یدموکراس

 میعظ تیجنبش مستقل اکثر" ستیکمون فستِیکه مان یزیبدون پاگرفتن آن چ سمیالیاگر سوس راینداشته و نخواهد داشت. ز

پا  یبرا یاتیشرط الزم و ح ،یادیبن یاسیس یها یو آزاد ی، دموکراسقابل تصور باشدری، غنامد یم "میعظ تیبه نفع اکثر

در کوبا  یاسیس یها یو آزاد یو نبود دموکراس یحزب سلطه نظام تک نیاست. بنابرا یجنبش نیماندن چن داریگرفتن و پا

چند  وباک طی، الزم است در باره شرااصل نیبر ا دیاست. اما ضمن تأک هیقابل توجریقابل دفاع و غریمارکس( غکم از نظر  )دست

کشور به طرف  نی، در راندن انقالب امردم کوبا تیبا حق حاکم کایامر سمیالیامپر یدشمن -کی: میداشته باش ادینکته را به 

حکومت  یطرح سرنگون زنهاوریدولت آ یمل تیامن یکه شورا میدان یداشته است. حاال م یمهم ارینقش بس یحزب نظام تک

         ؛ در آن زمان هنوز از کرد نی( تدوستایپس از فرار بات میتر از دو ماه و ن کم یعنی) ۱۹۹۹مارس  ۱۱کوبا را در  یانقالب

انجام نداده بود. و باز  ییکایامر یها شرکت هیعل یاقدام چیهنوز ه یانقالب مینبود و رژ یاقتصاد کوبا خبر یها کردن یمل

 یبار برا ۰۱۱از  شیاند و ب دولت کوبا بوده یسرنگون یپدر شهیهم کایمختلف امر یهابه بعد دولت خیکه از آن تار میدان یم

پوشش دفاع از  ریز شهیکاسترو هم دلیبا ف کایامر یدشمن -و اقدام کردند. دو دندیکاسترو نقشه کش دلیکشتن شخص ف

و هست.  هدر کوبا بود یدشمن دموکراس نیتر خود بزرگ کایامر سمیالیکه امپر ی، در حالشده یو راه انداز هیتوج یدموکراس

، برعکس در باشد ستادهیا یدر کنار دموکراس کای، امرآن خیکه در طول تار دیکن دایپ دیتوان یرا نم نیالت یکایکشور امر چیه

 تیکشتارها با حما نیو خشن تر نیاند و بدتر دوام آورده کایامر تیها با حما یکتاتورید نیبدتر ن،یالت یکایامر یغالب کشورها

مستقل ممنوع  یاسیس یها سترو احزاب و تشکلدوره کا یهرچند در کوبا -اند. سه صورت گرفته کایامر میتقمسریو غ میمستق
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، نیالت یکایامر یاز کشورها یاریبرخالف بس یشده، ول یبا زندان و ارعاب خاموش م یاسیمخالفان و منتقدان س یبوده و صدا

است. خودِ انقالب  دهیرا ند میاالثر شدن مخالفان رژو مفقود یارهیزنج یها را تجربه نکرده و قتل یبزرگ یکشور کشتارها نیا

 یهمراه نبوده است. حت ادیز یلیخ یزیر ها با خون مانند غالب انقالب ی، ولمبارزه مسلحانه راه افتاده قیهر چند از طر ز،یکوبا ن

، کرده یرا اعدام نم ستایشده ارتش بات ریاس انیمکاسترو، معموالً نظا دلیف یرهبر ریز ی، ارتش شورشجنگ مسلحانه انیدر جر

 یشرویاز علل پ یکی نیبه گفته چه گوارا ا کرده است و یها را آزاد م آن ستایبات یکتاوریبا د یکار هم ه با گرفتن تعهد عدمبلک

و  سیو پل ارتشاز افسران  یکاسترو شمار ی، دولت موقتِ تحت رهبرسال انقالب نیبود. البته در نخست یارتش شورش عیسر

چند صد ها از  ، اما تعداد آناعدام سپرد یها شان به خون مردم آلوده بود، به جوخه را که دست ستایبات میرژ یتیمسؤوالن امن

 یعنی) "إل کوماندانته"بود و رسماً  میمنازع رژ ی، هرچند او رهبر بدر دوران حکومت کاسترو -رفت. چهار ینفر فراتر نم

 یزندگ شهیو هم انداختیراه ن تیشخص شی، ک"یستیکمون" یها دولت -شد، اما برخالف غالب حزب  یم دهی( نام"فرمانده"

از رهبران انقالب توسط کاسترو قلع  کی چی، انقالب فرزندان خود را نخورد و هکاسترو یادر کوب نیچن داشت. هم یا ساده اریبس

 .باشد دیو نبا ستیدر کوبا ن یکتاتورید هیتوج ینکات برا نیکنم که اشاره به ا یادآوری گریبار د کیو قمع نشدند. الزم است 

 یکاسترو و چه گوارا را به صورت نمادها دلیسه دهه( ف -کرد و )دو  لیتبد یحادثه مهم جهان کیچه انقالب کوبا را به  آن -۳

       و  دگانیو ستمد نیالت یکایکوبا با امر وندی، پدر چهار گوشه جهان درآورد یمترق یها از جنبش یاریبخش بس الهام

به  یابی دست یبود برا یا توده یزشی، خآن یکتاتوریدعالوه بر خصلت ضد وبابود. انقالب ک "جهان سوم"شدگان  لگدمال

و  یکتاتوریجانبه د همه یخوردگ داشت، گره یکرد و به شورش وا م یها را متحد م ییقاطع کوبا تیکه اکثر یزیاستقالل کوبا. چ

)ناخواسته(  قیطر نیبا انقالب برخاست و از ا رآشکا یدرنگ به دشمن یب کاینبود که دولت امر یبود. تصادف کایامر سمیالیامپر

در  یستیالیامپرضد یتر کرد. اما انقالبزیت شیپاز شیقاطع مردم کوبا و رهبران انقالب را ب تیاکثر یستیالیامپراحساسات ضد

خلوت آن.  اطیح دربود  ی، شورشناخواه ، خواهیغول جهان نیهم در اوج قدرت ا  ، آنیامپراتور یکوچک در دو قدم یا رهیجز

رسماً منطقه  "مونرو نیدکتر" قی( را از طرنیالت یکای، امر)و در واقع یغرب کره مین ۱۲۲۳از سال  کایکرد که امر دیفراموش نبا

منطقه برحذر  نی( را از مداخله در انی)پس از شکست ناپلئون و کنگره و ییبزرگ اورپا یها کرد و قدرت ینفوذ خود اعالم م

متحده  االتیا یبرا یدر عمل اعالم منطقه نفوذ یداشت، ول یاستعمارهرچند در آغاز ظاهر ضد "مونرو نیکترد"داشت.  یم

 کایتر شد: امر انیعر ایاستعمار اسپان هی( عل۱۲۹۹در جنگ استقالل کوبا )در سال  "مونرو نیدکتر" یواقع یبود. معنا کایامر

که  یی( به خودِ رزمندگان کوبا۱۲۹۲جنگ )در سال  انیدر پا ی، ولشد ایاسپان ا، وارد جنگ باز استقالل کوبا تیظاهراً به حما

      ی، کوبا درست پس از اعالم رسمبیترت نی، اجازه نداد وارد هاوانا بشوند! به ابودند دهیاستقالل کشورشان جنگ یبرا

 ییکایامر یها شرکت لهیشد که سرنوشت مردم  آن به وس لیتبد کایامر ۀ( عمالً به نومستعمر۱۹۱۲اش )در سال  استقالل

شده بود.  لیبه درجات مختلف تحم زین نیالت یکایامر گرید یپس از کوبا بر کشورها ای شیکه پ ی؛ وضعشد یم نییتع
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گرفت با اعالم استقالل کامل کوبا از  می، تصمکایامر سمیالیمکرر امپر یها کوبا، پس از توطئه یدولت انقالب یوقت نیبنابرا

وجود آورد.  به نیالت یکایتمام مردمان امر انیدر م یکننده بزرگ داری، شوک بببرد شیقاطع مردم کوبا را پ تیاراده اکثر کا،یامر

 د،یمعروف گرد "هاوانا هیانیب نینخست"اعالم شد و به  "مرگ ای هنیم"با شعار  ۱۹۰۱استقالل که در دوم سپتامبر  هیانیب نیبا ا

 واریدر د یشکاف"و شاعر بزرگ عراق(  ستی، کمونیاتیعبدالوهاب الب یبایز انیب افتند که )بهیدر نیالت یکایمردمان امر

)در  "ها خوک جیخل"در  کایامر تیتحت حما یکوبا در مقابله با حمله نظام یدولت انقالب یروزیشده است. پ جادیا "محال

پس از اخراج  ن،یالت یکایبخش مردمان امر ییرها اتجسورانه دولت کوبا از مبارز تیو حما یبستگ ( و اعالم هم۱۹۰۱ لیآور

 هیدر ژانو کاینشانده امر سازمان دست نیعضو ا یخارجه کشورها رانی)در نشست وز "ییکایامر یسازمان کشورها"کوبا از 

با  که یبستگ اعالم هم نیکرد. ا لیتبد نیالت یکایامر یمترق یهاجنبشغالب  یآزاد برا یا ( کوبا را به پشت جبهه۱۹۰۲

کوچک تا  یکشور یجنبش مل کی( صورت گرفت، انقالب کوبا را از سطح ۱۹۰۲ هیفور ۴)در  "هاوانا هیانیب نیدوم"انتشار 

از  یاریو بس یانقالب یکوبا انیم یمحکم وندیباال برد و پ یستیونالیجنبش انترناس کیبخش  الهام شآهنگیپ عیرف گاهیجا

 .خصوصاً به وجود آورد نیالت یکایجهان سوم عموماً و امر یبخش کشورها ییرها یها جنبش

 یرنگ کم نیکرد. ا ینم دایپ یحیصر انیب نینخست یها داشت، هرچند در گام یقیعم یانقالب کوبا از آغاز خصلت طبقات -۴

آن به  یرا هم برا ی، فرصت رشد و گسترش شتابان۱۹۹۱دهه  یکوبا ۀژیو طیدر شرا دیجنبش در آغاز کار )که شا یبُعد طبقات

مختلف ملت  یها بخش انیکه در م کایامر سمیالیامپر ییفاسد و زورگو یکتاتوریاز د یزار یوجود آورد( دو علت داشت: اوالً ب

کاسترو )که پس از  دلیف یبه رهبر "هیژوئ ۲۰جنبش " اًی؛ ثانشد یها محسوب م همه آن ی هکنند بود و متحد ریگ کوبا همه

 یچه خصلت طبقات گرا بود. اما آن یمل بشجن کیشکل گرفته بود( هنوز  ۱۹۹۳ هیژوئ ۲۰مونکادا در  یحمله به پادگان نظام

از  تیحما یاصل هیپا ، دهقانان و کارگران دیترد یدر کوبا بود. ب یو نژاد یوحشتناک طبقات یها یداد، نابرابر یانقالب را عمق م

از دهقانان،  یگدارانه داشت و بخش بزر هیعمدتاً خصلت سرما یاقتصاد کوبا، کشاورز یها یژگیو انقالب بودند، اما با توجه به

 انیم یشکاف مهم نیداد. بنابرا یم لیکوبا را تشک یبودند که صادرات اصل شکریحق مزارع بزرگ ن یو ب دست یکارگران ته

 راییس"در  دلیف یتحت رهبر یشورش یها کیکرد که چر دیبزرگ دهقانان وجود نداشت. فراموش نبا تیکارگران و اکثر

 یو بدون اعتصاب عموم اورند،یتوانستند دوام ب یفعال دهقانان منطقه نم تیحما بدون، سال مبارزه نیدر نخست "مائسترا

 یارتش شورش یشرویچه گوارا و پ یشهر سانتا کالرا به دست ستون تحت فرمانده یکارگران در شهرها، مخصوصاً پس از آزاد

 شیپ یدهقانان و کارگران، در کوبا انیم رومندین یبستگ هم ینیع نهیزم نیممکن نبود. در کنار ا امیق یروزی، پطرف هاوانا به

ها و  برخوردار بودند و دورگه یادیز ازاتیعمالً از امتتبار  ییپوستان اورپادیبود: سف ریچشمگ اریبس ینژاد یاز انقالب، نابرابر

     نیتر از درخشان یکیدادند.  یم لیرا تشک تیتر جمع محروم یها ن )که از تبار بردگان بودند( بخشپوستا اهیمخصوصاً س

       نیهمان نخست اقدامات جسورانه، توانست در گریو د کالیراد یبود که با اصالحات ارض نیا یدولت انقالب یآوردها دست
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 یها یکند، بلکه با نابرابر تیکارگران و دهقانان کشور را تقو یبستگ نه تنها هم ستا،یبات یکتاتورید یپس از برانداز یها گام

اعتنا بودند و فقط حزب  یپوستان کوبا ب اهیاز کاسترو غالباً به س شیپ یاسیس یها . جنبشزدیقاطعانه به مقابله برخ زین ینژاد

همان آغاز نشان داد که مخالف  کاسترو از دلیرا به صفوف خود جلب کند، اما ف اهانیکرد س یم یکوبا بود که سع ستیکمون

شرکت در  یدولت کوبا برا کیپلماتید أتیراه ه هم  به ۱۹۰۱که در سپتامبر  یاست. او در سفر ینژاد ضیسخت هر نوع تبعسر

از رهبران  یاریهارلم اقامت کرد و با بس نینش پوست اهیدر محله س یرفت، عمداً در هتل ورکیویسازمان ملل به ن یمجمع عموم

گو کرد و و و گفت داریپوست( د اهی، شاعر و هنرمند معروف سوزیو لنگستون ه کسیاز جمله با مالکوم ا) کایامر اهانیجنبش س

حال مقامات دولت  نیو در ع ختیو جهان را برانگ کایامر یمترق یروهایو همه ن اهانیس زیشورانگ نیکار خود تحس نیبا ا

را هرگز کنار  نیالت یکایپوست امر سرخ انیپوستان و بوم اهیبا س قیعم یبستگ هم نیکرد. او ا یشدت عصبان را به زنهاوریآ

در آنگوال( و  "مپال"نتو )رهبر جنبش  نویاز اگوست قا،یافر کالیو راد یمترق یها او با رهبران جنبش قیعم ینگذاشت. دوست

 یها ، انقالب کوبا را با تمام جنبش قایافر یرهبران کنگره مل ریکابرال و احمد سکوتوره گرفته تا نلسون ماندال و سا کاریآم

کارها  نیتر از درخشان یکیکرد که  دیجهان سوم گره زد. فراموش نبا یکشورها ریو سا قایافر ن،یالت یکایو چپ در امر یمترق

ارتش  یتهاجم نظام رینتو از ز نویاگوست سینجات دولت تازه تأس یاو برا یآسا برق یدر ترازنامه دولت کاسترو، مداخله نظام

جنبش مپال را در آنگوال خفه کند.  دیکوش یم کایامر ابود که با توافق محرمانه ب ۱۹۹۹در سال  یجنوب یقایافر دیآپارتا میرژ

 یغالب کشورها رایبخش بود، ز الهام اریبس نیالت یکایمردمان امر یانقالب کوبا مخصوصاً برا کالیراد یها یریگ جهت نیا

عبارت  برند. به یاند و م رنج برده قیعم یو نژاد یطبقات یاز نابرابر شهیهم از انقالب، شیپ یمانند کوبا زین نیالت یکایامر

کند  یم دایپ یدار هیسرماطلبانه و ضد یجهان سوم، مضمون برابر گریاز مناطق د شیب سمیالیضدامپر نیالت یکایدر امر گر،ید

 .داشته است یمهم ارینقش بس یدار هیگره خورده با سرما قاًیعم سمیالیضدامپر نیکردن ا داریو انقالب کوبا در ب

جا به چند مورد از آنها اشاره  نیاست. در ا، اشتباه و نامنصفانه شود یکاسترو م دلیکه به ف ییاز انتقادها ی، بعضبه نظر من -۹

 :کنم یم

انتقاد  نیکرد و باعث خفه شدن انقالب کوبا شد. ا دیرا تشد کایامر تیحساس یاو به شورو یکینزد ندیگو یها م یبعض -کی 

 یگرید یانقالب کوبا معنا خیتار ریناپذانکار یها تیبه واقع یتوجه یو ب کایامر سمیالیخشن امپر عتیجز چشم بستن به طب

دولت  یآغاز شد که طرح سرنگون یهنگام یکاسترو به شورو یکیکه نزد میدان یگذشته م زتر ا ندارد. اوالً حاال بهتر و روشن

 کی، ستایبات میرژ یتر از سه ماه پس از سرنگون کم یعنی، ۱۹۹۹بود. مثالً در اواخر مارس  افتهی تیقطع کایکوبا از طرف امر

سازمان و معمار  نیوقت ا سی، اما آلن دالس رئستین ستینظر داد که کاسترو کمون ".ی. ای. آیس"در  ژهیو قیتحق أتیه

          رایز رفت،یرا نپذ قیتحق أتیه نیا یریگ جهیحکومت آربنز در گواتماال، نت هیعل( ۱۹۹۴ژوئن  ۱۹) ینظام یکودتا یاصل
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 یبازو دکرده بود که هرچن میکاسترو تنظ یسرنگون یرا برا یقبالً طرح یمل تیامن یطور که در باال اشاره کردم( شورا )همان

   دولت را تدارک  نیا یآن، سرنگون یمخف یبازو ی، ولبود یبا دولت انقالب یادامه مذاکرات عاد ی، حفظ رابطه و حتآن یعلن

طرح  نیاستتار ا یآربنز به کار گرفته شده بود. برا یدر سرنگون شیطرح همان بود که پنج سال پ نیا یی. ساختار اجرادید یم

با توجه به  اًیخبر نگه داشتند. ثان یب یمل تیامن یشورا میدر هاوانا را از تصم کایامر ریسف (Bonsal) بونسال پیفل یحت ،یسر

که  میدان یمناطق جهان، م ریو سا نیالت یکایمختلف امر یدر کشورها کایمکرر امر یو کودتاها ینظام میمداخالت مستق

که  میدان یداشته است. مثالً مبر انینداشتند، از م یبا شورو یصرا هم که اصالً رابطه  خا گرید یها از حکومت یاریبس کایامر

در  نکنیجمهور منتخب دوم سیرئ نینخست (Juan Bosch) حاضر نشد حکومت خوان بوش بیکارائ ۀمنطق نیدر هم کایامر

 جیخل" ۀپس از حمل میفقط دو سال و ن یعنی) ۱۹۰۳سپتامبر  ۲۹از هفت ماه تحمل کند و در  شیانتخابات آزاد را ب کی

از آن  شیکشور، پ نیکه در هم یداد. در حال انیاو پا کیو دموکرات یبه حکومت قانون ینظام یکودتا کی قی( از طر"ها خوک

است که دو سال بعد،  نینشده بود. جالب ا (Rafael Trujillo) ویساله رافائل تروخ یس نیخشن و خون یکتاتوریهرگز مزاحم د

ان بازگشت خوان بوش به قدرت خواه ،ینظام یکتاتورید هیبا شورش عل نکنیدوم یمترق سراناف ی، وقت۱۹۰۹ لیدر آور

مداخالت و  نیاشغال کرد. البته ا زده را کشور فلک نیا ماًیمستق ،یهزار نفر۴۲ ینظام یروین کیبا ارسال  کای، امرشدند

منطقه  نیاست مثالً در هم یداشته است. کاف مهچنان ادا هم زین یشورو یجنگ سرد و فروپاش انیپس از پا ینظام یکودتاها

و منتخب  کیدموکرات ،یجمهور مردم سیرئ د،یستیحکومت ژان برتران آر هیعل کایامر ۲۱۱۴ هیفور ینظام ی، کودتابیکارائ

 یقایافر یرو با عجله همراه همسرش به جمهو دندیاش دزد تور جرج بوش او را شبانه از خانهکه به دس میاوریب ادیرا به  یتیهائ

اجازه بازگشت  دیستیها به آر ها مدت بشوند. آن مایها اجازه ندادند سوار هواپ به فرزندان کوچک آن یفرستادند و حت یمرکز

بود؛ بار  دیستیآر هیعل کایامر یکودتا نیدوم نیکه ا میداشته باش ادیرا هم ندادند. ضمناً به  نیالت یکایامر یبه کشورها یحت

از هر  شیداده بودند. ثالثاً هر چند سرنوشت هر انقالب ب انیاو پا یجمهور استیبه ر ۱۹۹۱سپتامبر  یامنظ یاول، با کودتا

و  یالملل نیب یروهایو تعادل ن کیتیعوامل ژئوپول ی، ولشود یم نییآن تع یا توده هیپا یافتگی و سازمان یتوانمند زانیبا م زیچ

کم در دهه  کوبا، دست یدولت انقالب ،یتجرب قتیحق نی. با توجه به اارندد یسرنوشت آن نقش مهم نییدر تع زین یا منطقه

 .شکست یدرهم م اد،یبه احتمال ز یشورو یها اش، بدون کمک تیاول موجود

کشور تک  کیباعث شد که کوبا  یبه شورو یاقتصاد یاست که وابستگ نیها به کاسترو دارند ا یکه بعض یگریانتقاد د -دو

به نظر  زیانتقاد ن نیسقوط کند. ا یحکومت تابع شورو کیحکومت کوبا به سطح  زین یاسیبماند و به لحاظ س یباق یمحصول

جانبه و  سابقه، همه یکشور سازمان داد واقعاً ب نیا هیعل کایکه امر ییها میتحر اوالً رایجانبه است. ز کیکم  من، اشتباه و دست

را نابود  زیسر و صدا همه چ یکرده است که ب هیصامت تشب یها را به بمب اتم میتحر نیکننده بود. خودِ کاسترو بارها ا خفه

 یکایامر یبلکه همه متحدان آن، از جمله همه کشورها کا،یرکوبا نه تنها با ام یها، رابطه اقتصاد میتحر نیا جهیدر نت کند. یم
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 نیتأم یبود نفت خود را از شورو ری، پس ناگزتوانست از ونزوئال نفت وارد کند یخود نم یقطع شد. مثالً کوبا در دو قدم نیالت

    که  لیدل نیمله به ااز ج د،ش یگران تمام م اریبس ی؛ که از نظر اقتصاداهیس یایاز سواحل در ا،یاز آن سر دن یعنیکند، 

بود( عمالً در مبادالت  یمحصول اقتصاد کامالً تک کیگشتند و کوبا )که قبالً  یمبر ی، خالیها در بازگشت به شورو یکشت

اقتصاد کوبا  کایامر یها میتحر جهی، درنتگریعبارت د توانست صادر کند. به ینم یگرید زیجز شکر چ ،یبا بلوک شورو یاقتصاد

توانست از دام  ینم یبود که به آسان ادیچنان ز یبلوک شورو یآن  با کشورها ییایچنان شکننده شده بود و فاصله جفراف

 یمحصول خارج شدن از اقتصاد تک یکه دولت کوبا را به عدم تالش برا ییها آن نیخالص شود. بنابرا یمحصول اقتصاد تک

اتکاء  لیچند به دلدولت کوبا، هر اًیثان .رندیگیم دهیرا ناد کایامر یها میبار تحر ناآگاهانه اثرات فاجعه ای، آگاهانه کنند یمتهم م

توجه داشت  دیبا یدر مقابل مسکو داشته باشد، ول یادیتوانست قدرت مانوور ز ی، نمیبه شورو یو اقتصاد یاسیناخواسته س

، استقالل عمل خود را تا طیشرا نیبدتر یحت حتو ت دیدرنغلت یاز شوروکامل  تیکه کاسترو به دالئل متعدد، هرگز به تبع

تن داد و  یبا بلوک شورو یتر شیب ییگرا به هم ۱۹۰۲شود انکار کرد که او پس از سال  یحفظ کرد. البته نم یحد قابل توجه

 یها افتن راهی یتوانست برا یها م حوزه یبود که در بعض یتیکه او در موقع لیدل نیاز اشتباهات او بود؛ اشتباه به ا یکی نیا

 .تالش بکند نیگز یجا

 یاسیمبارز س کیباشد،  ستیمارکس کیاز آن که  شیها ، معتقدند که کاسترو ب از چپ ی، واز جمله بعضها یبعض -سه

 سمیمانتال یسانت یراکه او به راه انداخت، نوع یا ها مبارزه مسلحانه ی، بعضنمونه یماجراجو بود. برا یو حت ستیپراگمات

به  دنینوع انتقادها جز چسب نی، ااعتناست. به نظر من یزحمتکش ب یها توده یدانند که به نقش سازمانده یم انهیماجراجو

صد  کیدر  تیبشر ییو رها سمیالیمبارزان راه سوس نیو پرثمرتر نیتر از بزرگ یکیدر باره  یانصاف یو ب "چیه ایهمه "منطق 

زمان  یاجتماع طی( محصور شرایادی)تا حد ز وکه هرکس محصول  میداشته باش ادیبه  دی، باندارد. اوالً یی، معناسال گذشته

بخش باشد. تواند منصفانه، روشنگر و ثمر ینم یکس چیدر باره ه ی، داورها تیمحدود نیتوجه به ا یب نیخودش هست و بنابرا

با درک مارکس از  ستمیقرن ب ستیالیو سوس ستیمبارزان کمون تیاست که درک اکثر نیتلخ( ا قتی)و البته حق قتیحق

ها  زحمتکشان و محرومان و مظلومان فقط به دست خود آن میتوده عظ یی، رهاتفاوت داشت. از نظر مارکس سمیالیسوس

نه  سمیالی، سوسیو دموکراس یاست و بدون آزاد ریناپذ ییجدا سمیالیاز سوس ی، دموکراسلیدل نیبه ا قاًیاست و دق ریپذ امکان

کارشان  انیبود و از پا نیبدب "دهندگان نجات"، او به لیدل نیبه هم قاًیبماند. باز دق داریتواند پا یو نه م ردیتواند پا بگ یم

، در قرن نوزدهم یدار آزاد از مبارزان نام یکار بعض جیکه او نسبت به نتا میاست توجه داشته باش یوحشت داشت. مثالً کاف

 نیبدب ایتالیدر ا ینی( و جوزپه ماتزدیکش یم دکیخود  بارا  "بخش یآزاد")که لقب  نیالت یکایدر امر واریبول مونیمانند س

 نیشکل گرفت، ا هیدر روس ۱۹۱۹حال( شکست انقالب بزرگ اکتبر  نیو )درع یروزیکه با پ ستمیقرن ب سمیالیبود. اما سوس

 وجود آورد  را به یادو آز یدموکراس یبرا یا توده یها جنبش نیتر بزرگ که را کنار گذاشت و با آن سمیالیدرک مارکس از سوس
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ها  ستیکمون یابی کرد که پس از دست یمعرف سمیالیبه سوس یابی دست یبرا یا لهیرا وس یو آزاد ی، دموکراسحال اما در همان

ارتقاء  تیو معصوم یامبریهم به مقام پ، خود مارکس را ستمیقرن ب سمیالیکنار گذاشته شوند. البته در سوس دیبه قدرت با

 دلیاست که ف نیا قتیهموار گردد. حق "ایپرولتار" ی هبر گرد "ستیکمون" یها دولت –نشاندن حزب  یبرا راهدادند تا 

از  تیروا نی، به اگرانیو د نیم یگرفته تا مائو و هوش نی، از لن"ستمیقرن ب سمیالیسوس"از رهبران بزرگ  یاریکاسترو و بس

       آوردها و  ها بدون توجه به دست آن یآوردها از اشتباهات و دست نانهیب عواق یابی، ارزنیتعلق داشتند و بنابرا سمیالیسوس

شکست خورده  سمیالیاز سوس تیروا نیکه ا میدان یاست. حاال م ریناپذ امکان سمیالیاز سوس تیروا نیبار ا بتیمص یها یکژ

 یبوده است. اما اگر تالش برا یو آزاد یبه دموکراس ییاعتنا یب نی، هم زیاعتبار شدن آن ن یشکست و ب یاست و علت اصل

 یشنهادیبدون توجه به متد پ یکار بزرگ نی، چنیاتیاست عاجل و ح یبار آن ضرورت فاجعه جیو نتا یدار هیاز سرما ییرها

ابداع شده است(  "ستمیقرن ب سمیالیسوس"در کائنات  که یامبریآوردن خودِ او از مقام ترسناک پ نیمارکس )و از جمله پائ

درخشان در  یکارها نیچن گرفتن اشتباهات و هم دهیو ناد "چیه ایهمه "با منطق  یکار نیعالوه چن هاست. ب پذیرنا امکان

راه گام  نیکه در ا یزن و مرد یها ونیلیم یها یو پشت کردن به مبارزات و فداکار "ستمیقرن ب سمیالیسوس"ترازنامه 

       ، اما بود کالیراد یگرا یمل کی، بلکه نبود ستی، مارکسانقالباز  شیهرچند کاسترو پ اًینخواهد رفت. ثان شی، پگذاشتند

که  یتی)البته به روا سمیکمون یها به آرمان ط،یشرا نیتا آخر و در بدتر رای، زنشد ستیکمون یطلب که از سر مصلحت میدان یم

زانو  یدار هیدر مقابل منطق سرما هبدون دغدغ "زادمادر یها ستیکمون"از  یاریکه بس یطیاشاره کردم( وفادار ماند و در شرا

. عشق او به دیبرکش "مرگ ای هنیم"را به باالتر از شعار معروف  "مرگ ای سمیالیسوس"، شعار تمام یزدند، او با سرسخت

اش با  یستیونالیانترناس یبستگ ( هرگز باعث نشد که هم"سبز یبایتمساح ز نیا"، به قول چه گوارا ایاش کوبا ) نیسرزم

کستان زلزله هولناک پا یباشد که وقت ادمانیرنگ شود.  مناطق جهان کم ریو سا نیالت یکایشدگان امر و لگدمال انزحمتکش

شان از  و نفرت ظیبه خاطر غ "متمدن"ثروتمند و  یاز کشورها یاریخانمان ساخت و بس یمانده و بصدها هزار نفر انسان را در

 ریفق یکوبا نی، هماختصاص بدهند بتیآن مص انیقربان یبرا یتوجه قابل ینسانا یها ، حاضر نشدند کمکیاسالم ییادگرایبن

 کیکه  یچه هنگام ، دارو و پزشک به پاکستان فرستاد. البته کاستروثروتمند یکشورها نیاز ا کیاز هر  شیو در محاصره ب

، بلکه کرد ینم تیتبع کیدئولوژیای  هشد نییتع شی، هرگز از اصول مجرد و از پشد ستیکمون کی که یگرا بود و چه هنگام یمل

کاسترو شخصاً آدم  دلیف دیترد ینه نقطه ضعف که نقطه قوت او بود. ثالثاً ب نیرفت و ا یم شیپ یتجرب یها تیبا توجه به واقع

و  نبود، اما ماجراجو اند باره شهادت داده نیشناختند در ا یم کیکه او را از  نزد یبود که همه کسان یشجاع اریجسور و بس

، چه گوارا( )از جمله گرشیرزمان د باشد که او هم ادمانیدانست.  ینم یاسیبست س هر بن یگشا مشکل زیمبارزه مسلحانه را ن

، دست وجود داشته باشد یا توده یابی مخصوصاً سازمان مبارزه و گریاشکال د یبرا یامکان نیتر اند که کوچک کرده دیبارها تأک

که از  یباشد که او در همان زمان ادمانیبه دنبال داشته باشد.  یبار انیز جیتواند نتا یزدن به مبارزه مسلحانه نادرست است و م
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با سالوادور آلنده داشت و هنگام حکومت آلنده به  یقیعم یکرد، دوست یم تیحما نیالت یکایاز مبارزات مسلحانه امر یاریبس

و  تیکه حما میدان یم ایرفت و شب و روز با آلنده بود.  یلیبه ش امماه تم کیحدود  یفاتیتشر چیاو رفت و بدون ه دنید

       یمبارزات یها او از روش تیحما ی هدهند ( نشاندینام یکاسترو م یاو با هوگو چاوز )که خود را فرزند فکر قیعم یدوست

کشور  نیخاص ا طیدر شرا با،است که مبارزه مسلحانه کاسترو در کو نیا قتیونزوئال هم بود. حق یدموکراس زیمسلحانه و نریغ

مردم نبود، بلکه صرفاً در حکم  یا توده یابی سازمان یها به ضرورت ییاعتنا یمبارزه جدا از مردم و ب یمعنا به ۱۹۹۱در دهه 

نبود که مبارزه  یرا دامن زد. تصادف یا شدت قابل اشتعال که شورش توده به یاسیس  طیبود در شرا یا لهیآتش زدن به فت

 ییها . آندیرس یروزیکوتاه به پ یمردم برخوردار شد و در مدت یا توده تیکاسترو با آن سرعت از حما یمسلحانه تحت رهبر

، اشتباه کردند، نه کاسترو و کنند یبردار ی، از تجربه مبارزه مسلحانه آن کپآن روز کوبا ژهیو طیتوجه به شرا یکه خواستند ب

  .اش رزمان هم

      دهیکش هیفق تیوال یجهنم میناخواه ، به رابطه دوستانه او با رژ در باره کاسترو و کوبا، خواه انیرانیا نیدر ب یهر صحبت -۰

از اشتباهات او بود که  ،یجهان سوم ستیالیامپرضد یها یکتاتوریداشت که رابطه دوستانه او با د دینبا یدیشود. ترد یم

بلکه از دو عامل مهم  ست،یتفاهم ن از سوء یاشتباه ناش نیزند. ا یم بیزحمتکشان آس یستیونالیانترناس یبستگ مسلماً به هم

 کیرا  یکه رسماً دموکراس "ستمیقرن ب سمیالیسوس" یدر الگو یو آزاد یدموکراسارزش شدن  ی: اوالً از بردیگ یسرچشمه م

 یطبقات سمیونالیکه خود از کم بها شدن انترناس یستیالیامپردرک کامالً نادرست از مبارزه ضد اًی؛ ثاننامد یم "ییبورژوا"امر 

به  یستیالیسوس یها دولت -حزب  یکرد که وقت دیشود. باالخره فراموش نبا یم ی، ناشسمیالیاز سوس تیروا نیکارگران در ا

گردد.  یم میها تنظ روابط و منافع آن یبر مبنا زین یستیونالیانترناس یبستگ هم ری، ناگزشوند یم لیو مردم تبد ایپرولتار میق

نه  یکار نیخودِ چن رای، زباشد دیو نبا ستین گرید یصدور انقالب به کشورها یمعنا به یستیالیسوس سمیونالیالبته انترناس

 .باهم بکشاند ییارویها را به رو آن یتواند حت ی، بلکه مدهد یرا شتاب نم گرید یکشورها ییفقط رها

 ۲۱۱۰نوامبر  ۱۳۹۹/۳۱آذر  ۱۱


