
  :رفقای نھایت عزیز و ارجمند

گی  تبریک گفتھ و آرزوی خوشی و سعادت و زنده و عید را برای شما عزیزان »اصالت«چھارمین سالگرد 

  .عزیز تقدیم میدارم »اصالت«گان و ھمھ ھمکاران  شاد و پایدار برای ھمھ شما عزیزان و نویسنده

  .بپذیرید »اصالت«احترامات و تبریکات صیمانھ مرا و خانواده ام را بھ مناسبت عید و چھارمین سالگرد 

 .خدمت شما عزیزان ارسال شد »اصالت«عید و سالگرد یک مطلب بھ مناسبت 

 .بااحترام زیاد

  ،رحیم آریا

 کابل -افغانستان 
  

مصاحبھ ویژه مبارز برجستھ و انقالبی محبوب امریکائی التین فیدل 
ایتالیا کھ بھ تاریخ اول ماه  الینتاخبرنگار روزنامھ  باکاسترو 

 .صورت گرفتھ استدر ھاوانا میالدی  ١٩۶١فبروری سال 
  

 جمھوری کیوبا -ھاوانا
 

  :کاستروفیدل 

بیان بسیار خوب، ما از  سوسیالیستی است؟کیوبا انقالب  آیا بنویسید کھ در این باره یا شمامی خواھیدآ

کمونیزم حتی در . خوب، مانند امریکائی ھا نگویید کھ در این جا کمونیزم است. کلمات ھراسی نداریم

 طبقھ متوسط. این موضوع صادق است خود روسیھ نیز وجود ندارد و پس از چھل سال قدرت گیری

ن کھ حمالت را بر ضد من پیش از ای. امریکائی التین بازی می کندملی ھنوز ھم نقش انقالبی را در 

  . آغاز نمایم، نوشتھ ھای لنین و مارکس را خواندم ١٩۵٣را در سال  باتیستا

یک اجتماع بھ طبقات تقسیم شده است و مبارزه طبقاتی وجود دارد و این یک واقعیت انکار ناپذیر 

امپریالیزم در حال مردن است یعنی مرگ امپریالیزم  .دامریکائی ھا بھ ما حملھ نخواھند کر. است

اگر بھ ما حملھ کند، این خودکشی امپریالیزم است یعنی  .عی استیچیزی میان خودکشی و مرگ طب

  . ده گی بیشتر امپریالیزم وجود نداردحملھ نکرد، امیدواری زنیک مرگ سریع و قاطع و اگر بھ ما 

  انقالب کیوبا در چی است؟رفیق کاسترو، مشخصات : پرسش
  : پاسخ

ضد بشری و بوروژائی و یک بیروکراسی و  م ظالم را از بین بردیم بل یک رژیمستیما نھ تنھا یک س

ما امتیاز خواھی ھا، مالکان بزرگ، مونوپولیس ھای . را نیز نابود کردیم ارتش و پولیس مزدور

ما با . یم و زمین ھا را اشتراکی اعالم نموده ایمما صنایع را ملی ساختھ ا. از میان بردیم خارجی را



 .برده گی انسان از انسان مبارزه می کنیم و میخواھیم جامعھ تازه و یک طبقھ را ایجاد نماییم

ما خوب میدانیم کھ این موضوع واقعیت ندارد . امریکائی ھا می گویند کھ انقالب کیوبا کمونیستی است

مثال خوبی . بگذار امریکائی ھا ھرچھ دل شان خواست بگویند. ازدو این کلمھ ما را ھراسان نمی س

  ."مرغ عمانی گنده است: "وجود دارد کھ میگویدروستائیان ما در میان 

آنان بھ خوشی ھای ما برچسب کمونیزم می زنند، خوب، بھ ھرصورت، اگر این رفاه بدست آمده ما 

  !کمونیزم است، بسیارخوب، پس بھ من کمونیست بگویید

رفیق فرمانده، شما در مورد حزب محبوب سوسیالیست کھ ھمانا حزب کمونیست کاسترو : پرسش

  است، چھ فکر می کنید؟

  :پاسخ

است کھ ھمواره خواھان تغییرات رادیکالی در ساختار ھای اجتماعی و  این تنھا حزب کیوبائی 

کار کمونیست ھا بھ من اعتماد نداشتند  زاین یک واقعیت است کھ در آغا .مناسبات اجتماعی می باشد

آنان لوژی یودم اعتماد آنان توجیھ پذیر است و موقف سیاسی و ایدع. و ما را شورشی می نامیدند

این موضوع از آنجا توجیھ پذیر بود کھ ھنگامی ما کھ سرگرم نبرد با دولت پیشین کیوبا . درست بود

دیم، با آن کھ ما آثار مارکس و لنین را خوانده بو. بودیم، ما ھنوز در چنگال افکار بوروژائی بودیم

  . نابود سازیم فقط آرزو داشتیم کھ دولت ظالم را و ولی ھنوز ھم افکار روشنی نداشتھ ایم

ما یک جا با . پس از سرنگونی رژیم، ما با کمونیست ھا دیدار کردیم و یک دیگر خود را درک کردیم

. کمونیست ھا نیز خون زیادی در راه آزادی کیوبا ریختند. کمونیست ھا کار مشترک را آغاز کردیم

  . اکنون ما یک جا با ھم با وفاداری و برادری باھم کار می کنیم

با انکشافات آخیر در انقالب کیوبا، آیا دید تاریخی امریکائی التین تغییر یافتھ بھ نظر شما، :پرسش

است؟ بھ عبارت دیگر، آیا شما باور دارید کھ مثال کیوبا توسط مردم دیگر بخش ھای قاره امریکا 

  تعقیب خواھد شد؟

  : پاسخ

  . بلی، من اینگونھ فکر می کنم

یید کھ مردم دیگر کشورھای امریکائی التین باید جنگ افزار بدست آیا شما می خواھید بگو: پرسش
را کھ یا دیکتاتور استند و یا ھم بھ امریکا فروختھ شده اند، سرنگون  گرفتھ و دولت ھای شان

  نمایند؟
  :پاسخ

باید گفت کھ ما یک مردم . بلی، ما امیدوار استیم کھ دیگران نیز نمونھ انقالب ما را تعقیب نمایند

بھ عبارت دیگر باید  .استیم، ما یک زبان مشترک را حرف میزنیم و فرھنگ و تاریخ مشترک داریم



. اید نابود شوداستعمار ب. گفت کھ قاره ما مستعمره اسپانیا بود و اکنون زیر تسلط امریکا می باشد

   . . . کشورھای وجود دارند

من از شما میخواھم تا این موضوع را نوشتھ نکنید زیرا من خواھان ایجاد تنش در جھان  :گوش کنید

  . نیستم

دارند کھ در آن جا ھا روح بسیار نیرومند انقالبی، وطن پرستی و نفرت در برابر  کشورھای وجود

مریکائی التین انقالب بھ طور ثابت در شمار زیادی از کشورھای ا. امپریالیزم امریکا وجود دارد

امریکائی التین بھ  .و خصوصی سازی و منطقھ گرائی از میان خواھد رفت صورت خواھند گرفت

  . یک پارچھ، بزرگ، آزاد و مستقل مبدل خواھند شد ای یک قاره

ی، ملیت ھای گوناگون و لھجھ ھای را برای شما می گویم، چینی ھا با وجود عدم یگانگنمونھ چین 

  . انقالب چین یک پارچھ و غیر قابل شکست است. مختلف موفق شدند

آیا شما فکر می کنید کھ طبقھ متوسط ملی ھنوز ھم . تکیھ می کنند بسیاری روی نیروھای ملی: پرسش

  می تواند نقش مثبتی را در انقالب امریکائی التین بازی کند؟

  :پاسخ

ھای این واقعیت است کھ شماری از بوروژا ھای صنعتی بھ خاطر رقابت . من اینگونھ فکر نمی کنم

گروه ھای بوروژائی بھ خاطر مناسبات کھ این باید بخاطر داشت . برخالف امپریالیزم استندشان 

ی و ھمواره منازعات موقتی میان منوپولیس ھای امریکائ. طبقاتی شان از طبقھ کارگر نفرت دارند

ھیچ گونھ رقابت تاریخی . یک مبارزه واقعی نیستبوروژا ھای ملی وجود دارد ولی این منازعات 

بوروژا ھای ملی ھمواره از فعالیت ھای امپریالیزم در برابر انقالب . میان این دو گروه وجود ندارد

کنند و این یک نمی  طبقات صاحب امتیاز در انقالب ھای واقعی اشتراک. اجتماعی ما حمایت می کنند

  . واقعیت است

ر امریکائی التین دپس بھ نظر شما، کدام نیروھای تاریخی وظیفھ منسجم ساختن انقالب ھا را : پرسش

  بھ عھده دارند؟

  : پاسخ

من . پرولتاریا ھای صنعتی و کشاورزی، کشاورزان، بوروژا ھای کوچک و در مجموعھ روشنفکران

و ھم نمی توانم از این واقعیت چشم بپوشم کھ شماری از بوروژا  را تشویق کنمنمی خواھم جدائی 

من میگویم کھ فرزندان بوروژا ھا می توانند در . ھای ملی از رویداد ھای انقالب حمایت می کنند

. اگاه با تئوری انقالبی آشنا شوند انقالب ھا سھم شوند و مردم را رھبری نمایند و بھ عنوان مردمان

. بلی این دالیل من از نگاه طبقاتی است) .بھ ھرصورت، من خودم فرزند یک زمین دار بزرگ استم(

در باره ارتش ھای ملی باید گفت . ما انتظار بیشتری از بوروژاھا بھ عنوان یک طبقھ نخواھیم داشت



نند کھ انقالبی ھا و افسران وطن پرست را می توان در ھمھ جا یافت، اما ارتش ھای مسلکی ما

تا زمانی کھ ارتش ھا نابود نشوند، دولت واقعی . سرطان در امریکائی التین استند کھ باید نابود شوند

بھ مجرد اصالحات . مردم نمی تواند ایجاد شود و اصالحات اجتماعی نمی تواند راه اندازی گردید

زمانی کھ فساد در  بسیار کوچک و معتدل، ارتش ھا فورا مداخلھ کرده و ھمھ چیز را فلج می کنند و

یک دولت رشد می کند، دوباره ھمین ارتش دست بکار شده و با یک کودتا قدرت را ضبط کرده و 

این ھا درس ھای از . دولت تازه را جابجا می سازند کھ بھ مراتب بدتر از دولت فاسد پیشین است

  . تاریخ استند

استند و سرنگون ساختن آنان ساده  در شماری از کشورھا، بوروژا ھای ملی بسیار نیرومند: پرسش

  . بوروژاه ھا ھمراه با زمین داران بزرگ، جنرال ھا و دیگر باند ھا نیرومند استند. نیست

  :پاسخ

ارتش، رسانھ ھا، . آنان ھمھ چیز را اداره می کردند. ا بسیار نیرومند بودندودر کیوبا، گروه بوروژ

با وجود این، ما برنده . و ھمھ چیز زیر اداره آنان بودقوه قضاییھ، رادیو، مکاتب، پوھنتون ھا، پولیس 

  . این تنھا نیروی انقالبی قاره التین بود. کارگران مسلح و تنظیم شده و دانشجویان. شدیم

  فرمانده، سھم اردوگاه سوسیالیزم در انقالب کیوبا چھ بود؟: پرسش

  : پاسخ

ارسال نمی کرد و بوره تولید شده ما را در صورتی کھ خروشچف برای ما تیل میدانی فرزند من، 

ین ھا و نمی خرد، برای ما چھ اتفاق میافتد؟ و یا اگر چک ھا جنگ افزار برای دفاع از ما، ماش

  داشتیم؟متخصصان را نمی فرستادند، ما چھ سرنوشتی می 

آنان کارگران بزرگ، . ما در این جا میان دوصد تا سھ صد متخصص شوروی را با خود داریم

اتحاد شوروی برای دفاع از جزیره کوچک . دمان درست کار، مھربان و برادران واقعی ما استندمر

. شھروند شوروی و حییثت و اعتبار جھانی اش قمار کرده است ما با صلح اش، قربانی بیست میلیون

در  د کھ منیو شما از من می پرس. شوروی این کار را بدون درخواست چیزی از کیوبا انجام می دھد

  . باره اردوگاه سوسیالیست چھ میاندیشم؟ آنان دوستان ما استند

او با انگشت اش اشاره ای بھ (برای نمونھ، این دوست در اینجا . من یک انسان ھمانند دیگران استم

من نگران این استم  درست میگویم؟. نگران است کھ مبادا نتواند کھ یک مقالھ خوب بنویسد) من کرد

درد کشتار مردم را نیز باید . . .  نتوانم کھ کار خوبی را بھ عنوان یک انقالبی انجام بدھمکھ مبادا من 

. ما مجبور استیم کھ این کار را بکنیم آیا فکر می کنی کھ ما از کشتار لذت میبریم؟. بھ آن افزود

یک کشتی آیا بھ یاد داری کھ آنان چگونھ . می کشندھراس افگنان بم گذاری می کنند و نظامیان را 



، کوبارا، یک ١٩۶٠در چھارم ماه مارچ سال . (یک صد نفر کشتھ شدند. فرانسوی را منفجر ساختند

  .) کشتی فرانسوی مجھز بھ جنگ افزارھای بلژیکی در ساحل ھاوانا منفجر شد

در ھنگام ادای این کلمات، چشمان کاسترو . (این بسیار وحشت ناک است کھ مردم را باید اعدام کرد

یا ما . و زنده گی است این مبارزه مرگ. حرف مرا باور کن .)پر از اشک شد و صدایش گرفتھ شد

نمی ما . نده رھبری کنیمو آن را بھ سوی آیما باید از انقالب دفاع کنیم . و یا مخالفان ما باید زنده باشیم

  .توانیم ضعف را اشکار کنیم

  . سپاس از شما فرمانده کاسترو: خبرنگار

  . چانس خوب با این مصاحبھ برای ات میخواھم. خوب، ایتالوی: فیدل کاسترو
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