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خطر بازگشت سرمایه داري، شتاب می : کوبا
گیرد

تونی سونوآ

آرام نوبخت: برگردان

، سال جدید 2014با به پایان رسیدن سال 
همراه با اعالم یک سلسله توافقات تاریخی 
میان رؤساي جمهور امریکا و کوبا، باراك اوباما 

بازگشت و . و رائول کاسترو آغاز شد
یان این دو ازسرگیري روابط دیپلماتیک م

کشور، محدودیت سفر را کاهش داد و 
نخستین گام ها را به سوي تخفیف تحریم 

 1960-1959تجاري برداشت که از زمان انقالب 
آزادي زندانیان رژیم کوبا، از . اعمال شده بود

طور جمله شهروندان امریکایی و همین
زندانیان کوبایی در ایاالت متحده، نقداً صورت 

.گرفته است

گام، بیانگر یک چرخش تعیین کننده در  این

سیاست امپریالیسم ایاالت متحده در قبال 
به عالوه این به معناي یک گام . کوبا است

کیفی دیگر از سوي رژیم کوبا در جهت 
بازگشت سرمایه داري است، فرایندي که 

این اظهارات، . چندین سال است آشکار شده
میان نقطۀ اوج گفتگوهاي محرمانه اي است که 

دو حکومت به مدت چندین سال در کشور 
مذاکرات با دخالت . کانادا جریان داشته

گراي کانادا و شخص پاپ، براي حکومت راست
واسطه گري در جریان توافق فعلی، حیاتی 

.بوده است

شما نمی توانید «اوباما با تشخیص این که 
یک کار را دنبال کنید و ) سال 50بیش از(

، این »وتی داشته باشیدانتظار نتیجۀ متفا
طبقات حاکم اروپا، . اظهارات را بیان کرد

سرمایه داري کانادا و اکثر کشورهاي امریکاي 
الیتن، رویکرد متفاوتی را اتخاذ کردند؛ 

.رویکردي که اوباما اکنون پذیرفته است

رائول کاسترو ضمن اظهاراتی، توصیه کرد که 
 این! به اوباما جایزة صلح نوبل داده شود

درحالی است که حمالت هوایی رئیس جمهور 
کنونی ایاالت متحده بیشتر از جورج بوش بوده 

!است

، 1960-1959از زمان انقالب کوبا در سال 
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امپریالیسم ایاالت متحده تحریم شدیدي را 
ازجمله -تصویب کرد و به تالش هاي متعددي

براي سرنگونی   -1961دخالت نظامی در سال 
اندن سرمایه داري دست رژیم کوبا و بازگرد

کنندة تحریم، با وجود پیامدهاي فلج. زده است
که تخمین زده می شود از زمان اجراي آن 

تریلیون دالر براي اقتصاد کوبا  1نزدیک به 
هزینه داشته است، این سیاست شکست 

شکست این سیاست اساساً به دلیل . خورده
وجود ریشه هاي عمیق اجتماعی و حمایت از 

این سیاستی بود که براي جلب . بودانقالب 
حمایت سیاسی کوبایی هاي تبعیدي و گریخته 

.اتخاذ شد» میامی«از انقالب در 

اکنون امپریالیسم ایاالت متحده درحال اتخاذ 
خطر . سیاست آغاز به رفع تحریم است

بازگشت سرمایه داري براي یک دولت کارگري 
همان طور . فقط از جانب مداخلۀ نظامی نیست

که تروتسکی در ارتباط با اتحاد جماهیر 
شوروي سابق هشدار داد، این خطر می تواند 

اجناس ارزان در قطار باري «به شکل 
هدف امپریالیسم . فرابرسد» امپریالیسم

امریکا همانند سابق است، منتها اکنون امید 
آن ها . دارد که با مسیر متفاوتی به آن برسد

مایه گذاري را قصد دارند سیلی از اجناس و سر
با هدف بازگشت کامل سرمایه داري، به اقتصاد 

.کوبا سرازیر کنند

تغییر سیاست امپریالیستی امریکا

این تغییر سیاست امپریالیسم امریکا، با تغییر 
نسل و دورنماي جامعۀ کوبایی هاي در تبعید، 

سابق بر این آن ها تماماً . تسهیل شده است
سرنگونی رژیم  خواهان تحریم و مبارزه براي

 52بودند، اما اکنون طبق برخی نظرسنجی ها، 
درصد کوبایی هایی که در امریکا زندگی می 

. کنند مدافع پایان دادن به تحریم هستند
مانند تاجر  -بخش هایی از طبقۀ سرمایه دار

با نگاه به  -»هولالفی فن«ثروتمند شکر، 
چشم انداز بازار هاي جدید در یک کوباي 

اري، در دفاع از تحریم ها صحبت سرمایه د
.کرده اند

وضعیت وخیم اقتصاد در کوبا به آن معناست 
که بسیاري از کوبایی ها به وجوه ارسالی 
خانواده هاي خود در ایاالت متحده وابسته 

درصد  62تخمین زده می شود که . هستند
خانوارهاي کوبایی در حال حضر از خارج  

خی تخمین طبق بر. حمایت دریافت می کنند
هاي اقتصادي، این وجوه ارسالی به طور 

درصد از بازار خرده فروشی را  90باورنکردنی 
.روي پاي خود نگاه داشته است
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وضعیت حاد اقتصادي در کوبا، به معناي 
. وضعیت فاجعه بار براي توده ها بوده است

دستاوردهاي عظیم اجتماعی که در نتیجۀ 
ه دست  انقالب و سرنگونی سرمایه داري ب

آمدند، فرسوده شده اند، به ویژه از زمان 
حمایت از . سقوط اتحاد جماهیر شوروي سابق

انقالب و ضدیت با سرمایه داري و امپریالیسم 
امریکا موجب شد که رژیم کوبا، به شکلی 
حیرت آور بتواند اقتصاد برنامه ریزي شده و 

1990رژیم بوروکراتیک را طی سال هاي دهۀ 
و اوایل قرن بیست و ) »ورة خاصد«موسوم به (

تخمین زده می شود که ارزش . یکم حفظ کند
درصد  28دستمزدها در کوباي امروز تنها 

ارزش آن تا پیش از سقوط اتحاد جماهیر 
.شوروي سابق است

رژیم و اقتصاد برنامه ریزي شده، طی این 
دوره، با وجود موج مد سرمایه داري بازار آزار 

چنین رژیم هم. ام آوردو مسلط بر جهان، دو
قادر بود که با استفاده از تحریم امریکا که 
نیرویی دوچندان به خصومت نسبت به 
امپریالیسم امریکا بخشیده بود، به لحاظ 

به قدرت رسیدن . سیاسی خود را حفظ کند
هوگو چاوز در ونزوئال نیز با عرضۀ نفت و بنزین 
ارزان، فرصت تنفسی براي رژیم کوبا ایجاد 

.دکر

کنترل کارگري و دمکراسی

فقدان کنترل و دمکراسی کارگري حقیقی و 
متعاقباً سوء مدیریت بوروکراتیک و فساد، 
بحران اقتصادي و اجتماعی به دنبال تحریم و 

.انزوا را وخیم تر کرد

طغیان هاي انقالبی که ونزوئال، بولیوي و 
اکوادور را در آغاز قرن درنوردید، چشم انداز 

. از انزواي خود را ایجاد کرد خروج کوبا
دمکراسی کارگري حقیقی می توانست این 
فرصت را بگیرد و گام هایی ضروري را به سوي 
به کاربستن و تشکیل یک فدراسیون 

. سوسیالیستی متشکل از این کشورها بردارد
این می توانست موجب همکاري و برنامه ریزي 
 اقتصادي میان این کشورها و آغاز فراخوان به

طبقۀ کارگر کل امریکاي التین با مطرح کردن 
.یک آلترناتیو در برابر سرمایه داري بشود

با این حال متأسفانه نه رژیم بوروکراتیک کوبا 
و نه رهبري رفرمیست مورالس، چاوز و کوریا، 

این . هیچ یک آمادة برداشتن این گام نبودند
نمونه هاي آخر با وجود آن که مقدمتاً رفرم ها 

داماتی را در جهت دست اندازي به منافع و اق
-طبقۀ حاکم و امپریالیسم انجام دادند، ولی هم

. چنان در درون سرمایه داري به دام افتاده اند
رژیم کوبا از سوي دیگر یک رشته گام هاي 
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تر را براي بازگرداندن سرمایه داري بیش
این تغییر و تحوالت اخیر به . معرفی کرد

.ر این فرایند استمعناي گامی فراتر د

اگرچه باید از کاهش محدودیت هاي سفر 
استقبال کرد، ولی سایر گام ها بیانگر خطري 

. ماندة انقالب استدر برابر دستاوردهاي باقی
این دستاوردها پیش از این درحال فرسایش و 
اضمحالل بودند، و اکنون در خطر جدي قرار 

دي قوانین جدید کار، بیانگر حمله اي ج. دارند
سن بازنشستگی در . به حقوق کارگران است

معرفی . ، پنج سال افزایش یافت2008سال 
که به وسیلۀ آن پرداخت به » نظام دوگانۀ ارز«

برخی کارگران به دالر و به دیگران بر حسب 
پزو صورت می گیرد، نابرابري را میان این دو 

پزوي «رژیم، . دسته از مزدبگیران تشدید کرد
را ایجاد کرد که اکنون ) CUC(» قابل تبدیل

ثابت است و در  1به  1نسبت به دالر در سطح 
بخش توریستی و براي محصوالت وارداتی 

براي محصوالت داخلی، از . استفاده می شود
استفاده می شود که ) CUP(پزوي محلی 

به  1نسبت به پزوي قابل تبدیل، تقریباً معادل 
حکومت تمایل خود به حذف این . است 25

ظام دوگانۀ ارز را اعالم کرد، ولی این مورد ن
.تاکنون اجرا و متحقق نشده است

وجود این نظام پولی، ناگزیر به بازار سیاه رونق 
حکومت، هدف حذف بیش از . بخشیده است

یک میلیون شغل از بخش عمومی و صدور 
اجازه به ایجاد هزاران حرفۀ کوچک و متوسط  

اکنون براي طرح هزار مجوز ت 500را اعالم کرد؛ 
) cuentapropistas(» خوداشتغالی«هاي 

، شمار کارگران 2007از سال . صادر شده است
هزار به  140شاغل در بخش خصوصی از تقریباً 

هرچند این . هزار نفر افزایش یافته است 400
رقم قابل توجه هست، ولی هنوز اقلیتی از کل 
نیروي کار حدوداً پنج میلیونی کوبا را تشکیل 

.می دهد

سرپل بازگشت سرمایه داري، در بخش 
توریسم ایجاد شده که تاکنون مرکز سرمایه 
گذاري خارجی بنگاه هاي اروپایی، کانادایی، 

فحشا، که به . برزیلی و اخیراً چینی بوده است
دنبال انقالب رخت بر بسته بود، اکنون به 
خیابان هاي هاوانا، به خصوص در نواحی 

. ستتوریستی بازگشته ا

افتتاح شده اند، مانند » مناطق توسعۀ ویژه«
ساخت تسهیالت جدید بندرگاه در خلیج 

که با سرمایه گذاري کشورهاي برزیل » ماریل«
همۀ این ها . و سنگاپور تأمین مالی شده است

چشم انداز آتی پایان تحریم تجاري ایاالت 
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متحده و همین طور فرصت انتفاع از توسعۀ 
نال جدیدي است که در کانال پاناما و کا

در این جا، . نیکاراگوئه طراحی می شود
در  -ساله 50سرمایه گذاران از قراردادهاي 

برخوردار  -ساله 25قیاس با قراردادهاي فعلی 
 100سرمایه گذاران می توانند . خواهند شد

از . درصد مالکیت را در اختیار داشته باشند
ي پرداخت مالیات هاي کارفرما یا مالیات ها
 10محلی معاف خواهند بود و ضمناً معافیت 

درصدي بر سود نیز  12ساله از پرداخت مالیات 
.به آن ها اعطا خواهد شد

با وجود این تغییر و تحوالت، سرمایه گذاران 
خارجی مجبورند با شرکت هاي حکومتی یا 

درهمان حال که . متعلق به دولت مذاکره کنند
 رژیم کوبا هنوز از برخی شعارهاي

که این بخشاً  -سوسیالیستی استفاده می کند
بازتاب حمایت موجود براي انقالب به ویژه در 

ولی بیش از پیش هم  -میان نسل قدیم است
دارد به خوزه مارتین، رهبر جنبش استقالل در 

.برابر استعمارگران اسپانیایی اشاره می کند

تر و مشتاق آزادي هاي جدید نسل هاي جوان
در  -ده از اینترنت و سفر خارجیمثالً استفا -

گرد انقالب، واقع نه دستاوردها، که عقب
بحران اقتصادي و اجتماعی و بورکراسی خفه 

.کننده را تجربه کرده اند

اجناس ارزان در قطار باري «رسیدن 
شاید در ابتدا جاذبه داشته باشد، » امپریالیسم

منتها این جاذبه تنها تا زمانی خواهد بود که 
ت زندگی در جامعۀ سرمایه داري آشکار واقعی
.شود

حرکت به سوي بازگشت سرمایه داري

این تغییر و تحوالت به وضوح نشانگر یک 
حرکت مهم به سوي بازگشت سرمایه داري 

این فرایند در برخی بخش ها نقداً آغاز . است
شده، منتها هنوز تحت تداوم نظارت و توافق 

د خود را چنان کنترل نیرومندولت هم. دولت
بر امور دارد و می تواند در یک مرحلۀ معین 

سرمایه گذاران خارجی . مانع این گام ها شود
هنوز نیازمند مذاکرة مستقیم با حکومت یا 

بخش . شرکت هاي تحت کنترل دولت هستند
هاي تعیین کنندة اقتصاد فعالً خصوصی 
نگردیده یا به سرمایه داران خارجی فروخته 

.نشده اند

وسیالیست ها و طبقۀ کارگر، این گام براي س
ها به سوي بازگشت سرمایه داري، معرف یک 

این گام ها به معناي . عقب گرد هستند
فرسایش دستاوردهاي انقالب کوبا براي توده 
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طبقات حاکم، به ویژه در . ها خواهد بود
امریکاي التین، از این گام ها مجدداً براي بی 

یسم به عنوان اعتبار جلوه دادن ایدة سوسیال
آلترناتیو سرمایه داري بهره برداري خواهند 

.کرد

هرچند این همان تأثیر حمالت ایدئولوژیک به 
ایدة سوسیالیسم را نخواهد داشت که طبقۀ 
حاکم به دنبال سقوط رژیم هاي استالینیستی 
سابق در اتحاد جماهیر شووري و اروپاي 

. شرقی به شکل افسارگسیخته عیان کرد
ید بحران سرمایه داري و مبارزات مرحلۀ جد

طبقۀ . کارگري، در سطح جهانی آغاز شده
سلطۀ «کارگر و توده ها از بیست و پنج سال 

عبور کردند و در حال آغاز مبارزه » بازار آزاد
در برزیل، آرژانتین، شیلی و . علیه آن هستند

دیگر کشورها، دور جدیدي از مبارزة کارگران 
.شروع شده

یانگر شکست سیاست گذشتۀ رفع تحریم، ب
امپریالیسم امریکا و تالش آن به سرنگونی 

این امر به کوبا فرصت . رژیم کوبا بوده است
. تجارت در بازار جهانی را خواهد بخشید

کارگري » دمکراسی«هرچند، بدون تجربۀ یک 
حقیقی، این خطر وجود دارد که فرایند 

انحصار . بازگشت سرمایه داري شتاب بگیرد

بر تجارت خارجی، تحت کنترل یک  دولتی
رژیم حقیقی دمکراسی کارگري، براي کمک به 

. جلوگیري از این خطر فزاینده، حیاتی است
سوسیالیست ها از افزایش آزادي سفر 

.استقبال می کنند

بحران جهانی سرمایه داري

گذار به بازگشت کامل سرمایه داري در کوبا، 
. هد بودیک فرایند مستقیم و بالانقطاع نخوا

بخش هایی از رژیم ظاهراً خواهان حرکت در 
به خصوص ماریا کاسترو، . این جهت نیست

دختر رائول کاسترو، سفت و سخت اعالم کرد 
خواهان بازگشت به سرمایه «که مردم کوبا 

.»داري نیستند

تحت شرایط بحران جهانی سرمایه داري، 
حرکت به سوي بازگشت سرمایه داري می 

شاید براي دوره اي یک . شودتواند متوقف ب
در ابتدا، . وضعیت مختلط یا دوگانه ادامه بیابد

شاید برخی دستاوردهاي انقالب، مانند نظام 
بهداشت و آموزش، حفظ شود، اگرچه حتی 
این بخش ها نیز از فقدان سرمایه گذاري در 

موانع . دورة اخیر به شدت ضربه دیده اند
کرد و با  بسیاري هست که باید بر آن ها غلبه

آشکار شدن واقعیت بازگشت سرمایه داري، 
احتمال دارد مقاومت هایی نیز در برابر آن 
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بخش هایی از جمعیت از این که . صورت بگیرد
دستاوردهاي انقالب را از دست دهند و انقالب 

ي دیگر تبدیل شود، »پورتو ریکو«کوبا به یک 
.وحشت دارند

رو به  نیاز به ایجاد مقاومت در برابر آهنگ
رشد بازگشت سرمایه داري و مبارزه براي 
دمکراسی حقیقی کارگري و اقتصاد بابرنامۀ 

تر از هر زمان دیگري ملی شده در کوبا، مبرم
چنین جنبشی می تواند طبقۀ کارگر و . است

جوانان سرتاسر امریکاي التین را که بیش از 
پیش به مبارزه براي دفاع از منافع خود 

به یک دیگر پیوند بزند، و کشیده می شوند، 
یک آلترناتیو سوسیالیستی واقعی را در برابر 
سرمایه داري که درس هاي انقالب کوبا را تماماً 

.آموخته است، ارائه کند

2015ژانویۀ  24

http://www.socialistworld.net/doc/7
054

درس هاي : نۀ ایاالت متحده و کوباروابط حس
تاریخ

بیل وان آوکن و دیوید نورث

آرام نوبخت: برگردان

زمان باراك اوباما و رائول بیانیه هاي هم
کاسترو در روز چهارشنبه مبنی بر حرکت به 

روابط امریکا و کوبا، به » عادي سازي«سوي 
عنوان نقطۀ عطفی از سوي حکومت هاي 

ن طور شرکت هاي اصلی امریکاي التین و همی
.امریکایی با استقبال رو به رو شده است

دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، تمهیدات 
اتخاذ شده براي بازگشایی روابط دیپلماتیک 
امریکا و کوبا و تسهیل نفوذ بیشتر سرمایۀ 

» تغییر در تمدن«امریکا به این جزیره را یک 
 نیکوالس مادورو، رئیس جمهور. عنوان کرد

حکومت ونزوئال نیز که با دور جدیدي از تحریم 
: ها از سوي امریکا ضربه دیده است، اعالم کرد

باید این رفتار پرزیدنت اوباما را به رسمیت «
بشناسیم، رفتاري شجاعانه، رفتاري به لحاظ 

.»تاریخی ضروري

در این بین، وال استریت ژورنال روز پنج شنبه 
ایی از شرکت هاي امریک«گزارش داد که 

، غول تجارت "کارگیل"، تا "جنرال ماترز"

http://www.socialistworld.net/doc/7054
http://www.socialistworld.net/doc/7
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، خرده "اتان الن اینتریرز"کشاورزي، تا 
فروشی اسباب و اثاثیه، بیانیۀ کاخ سفید را در 
روز چهارشنبه مبنی بر حرکت آن به بازگشت 
روابط دیپلماتیک با کوبا و آغاز به لغو تحریم 

.»ساله، تحسین کرد 54هاي 

ي التین امید دارند که رهبران بورژواي امریکا
اقدامات مورد توافق هاوانا و واشنگتن دور 
جدیدي از هماهنگی با امپریالیزم امریکا آغاز 
کند، درحالی که شرکت هاي فراملی در امریکا 
با چشم انداز درو کردن سودهاي هنگفت از 
نیروي کار ارزان کوبایی و تحت نظارت 
حکومت در هاوانا، آب از دهان شان جاري 

.شده

تردیدي نیست که خواسته هاي اتاق بازرگانی 
و انجمن تولیدکنندگان امریکا براي دسترسی 
به بازار کوبا، نقشی مهمی در تصمیم اوباما ایفا 

منتها در این تصمیم گیري، این چشم . کرد
انداز هم مؤثر بود که سرازیر شدن دالر امریکا 
به این بازار، به مراتب بیش تر از تحریم 

ادي می تواند به تالشی بقایاي رفرم هاي اقتص
رادیکال انقالب کوبا بیانجامد، ضمن آن که به 
روي کارآمدن یک رژیم انعطاف پذیرتر در 
هاوانا کمک کند و نوعی روابط نئواستعماري را 

.غالب بود احیا نماید 1959که تا پیش 

رژیم کاسترو از نقظه نظر خود، این چرخش به 
تی بلندمدت خود را به سوي دشمن امپریالیس

عنوان ابزار نجات حاکمیت خود و دنبال کردن 
مسیري مشابه با مسیر چین می نگرد تا 
امتیازات الیۀ حاکم را از طریق توسعۀ سرمایه 

.داري و به بهاي طبقۀ کارگر کوبا حفظ کند

در بحبوحۀ شور و شعف رسانه ها از خصلت 
با، تاریخی این روابطۀ حسنه میان امریکا و کو

آن چه به طور قابل مالحظه اي غایب است، 
توجه به آن چیزي است که چرخش کنونی، 
دربارة ماهیت خود رژیم کویا و انقالبی که آن 

با آغاز . را به قدرت رساند آشکار می کند
به قول  -جدید براي کوبا» عصر دگرگونی«

بازي نیویرك تایمز در سرمقالۀ سرشار از زبان
اکنون کارنامه کامالً  -هآن در روز پنج شنب

.روشن است

این حیاتی ترین مسأله براي طبقۀ کارگر 
طبقۀ کارگر، . جهانی و رهبري انقالبی آن است

به ویژه در امریکاي التین، بهاي سنگینی به 
خاطر سردرگمی بر سر ماهیت کاستروئیسم 

پروردة پرداخت که بخش عمدة آن دست
یستی که پابلوئیسم به عنوان جریانی رویزیون

.در انترناسیونال چهارم پدید آمد، است

گرایش پابلوئیست با این ادعا که به قدرت 
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رسیدن فیدل کاسترو در رأس یک جنبش 
ملی گراي چریکی، مسیر جدیدي را به سوي 
سوسیالیسم گشوده؛ مسیري که نیازمند 
ساخت احزاب مارکسیستی انقالبی نیست، 

ستقل دیگر چه رسد به مداخلۀ آگاهانه و م
طبقۀ کارگر؛ به خیل ناسیونالیست هاي چپ 
در امریکاي التین و دیگر رادیکال هاي خرده 

.بورژوا در اروپا و دیگر نقاط پیوست

ترین از نظر سازمان هاي پابلوئیست، که مهم
تئوریسین هایشان ارنست مندل در اروپا و 

رهبر حزب کارگران (ژوزف هنسن 
ند، ملی در ایاالت متحده بود) سوسیالیست

سازي مالکیت در کوبا، کل آن چیزي بود که 
» کارگري«براي ادعاي استقرار یک دولت 

وقتی کمیتۀ . تحت رهبري کاسترو الزم بود
این ) ICFI(بین المللی انترناسیونال چهارم 

ارزیابی سطحی و کامالً غیر مارکسیستی از 
رژیم هاوانا را به نقد کشید، به طور ریاکارانه و 

انه اي به عنوان دشمن انقالب کوبا کارفریب
.محکوم شد

کمیتۀ بین المللی هشدار دارد که نتایج 
سیاسی این ستایش پابوئیست ها از 

. کاستروئیسم، به فراتر از کوبا بسط یافته است
این بیانگر یک گسست تمام و کمال بود از کل 

مفهوم تاریخی و تئوریک انقالب سوسیالیستی 
.ددکه به مارکس بازمی گر

آن چه کنار گذاشته شده بود، این تز بنیادي 
اتخاذ شده در انترناسیونال اول در زمان 

رهایی کارگران می باید امر «مارکس بود که 
جریان رویزیونیست ادعا . »خود کارگران باشد

کرد که برعکس به قدرت رسیدن کاسترو 
مؤید آن است که انقالب سوسیالیستی می 

یعنی بدون  -»کند شد ابزارهایی که«تواند با 
یک حزب انقالبی مارکسیستی و بدون 

به دست  -مشارکت فعال و آگاهانۀ طبقۀ کارگر
آید؛ گروه هاي مسلح چریک هاي 
ناسیونالیست در بخش هاي دهقانی، و 
رهبرانشان که در این مسیر به عنوان 

پدید می آیند، » مارکسیست هاي طبیعی«
گران و به این ترتیب کار. کفایت خواهد کرد

توده هاي تحت ستم به نقش تماشاگران 
.غیرفعال تقلیل پیدا کردند

مدت ها قبل از انقالب کوبا، تروتسکی به 
صراحت یکسان پنداشتن سطحی ملی سازي 
به دست نیروهاي خرده بورژوا و انقالب 

تروتسکی در . سوسیالیستی را رد کرده بود
پاسخ به سلب مالکیت هایی که از سوي رژیم 

ضمن (ین در مسیر تهاجم به لهستان کرمل
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انجام شد،  1939در سال ) اتحاد با هیتلر
ضابطۀ سیاسی اصلی براي ما، نه «: نوشت

تغییر شکل مالکیت در این یا آن حوره، 
هرچند که فی نفسه مهم باشند، بلکه تغییر در 
آگاهی و سازماندهی پرولتاریاي جهانی، ارتقاي 

زي هاي سابق ظرفیت آن ها براي دفاع از پیرو
. »و به انجام رساندن پیروزي هاي جدید است

کمیتۀ بین المللی هشدار داد که جوهرة موضع 
طرد نقش ) 1: پابلوئیست ها، عبارت است از

مرکزي و اصلی طبقۀ کارگر در انقالب 
انکار ضرورت ساخت یک ) 2سوسیالیستی؛ 

حزب تروتسکیست براي تکامل آگاهی الزم 
اسی در درون طبقۀ براي تسخیر قدرت سی

کارگر؛ مضاف بر این، اگر چنین حزبی در کوبا 
آن گونه که پابلوئیست ها ادعا  -ضروري نبود

پس چرا در دیگر نقاط جهان  -می کردند
ضرورت داشت؟

هشدارهاي کمیتۀ بین المللی به طور کامل 
کاستروئیسم به عنوان الگوي . تأیید شد

جدیدي براي انقالب سوسیالیستی اعالم 
این چشم انداز می رفت که پیامدهاي . گردید

فاجعه باري در امریکاي التین، جایی که 
پابلوئیست ها از چریک ها حمایت می کردند، 

دستورالعمل آن ها به پیروان . داشته باشد

شان در منطقه، این بود که مبارزه براي رهبري 
انقالبی در طبقۀ کارگر را کنار بگذارند و در 

مبارزة «براي » تدارکات فنی«عوض خود را به 
. در مناطق روستایی بکشانند» مسلحانه

رادیکال شده . نتایج تراژیک، سه وجه داشت
ترین بخش هاي جوانان و همین طور کارگران 
جوان، از مبارزه براي رهبري انقالبی در طبقۀ 
کارگر منحرف شدند، و همین امر به استحکام 

سوسیال نفوذ بوورکراسی هاي استالینیستی، 
. دمکراتیک و بورژوا ناسیونالیست یاري رساند

این جوانان خود به نبردي نابرابر و در حکم 
خودکشی با نیروهاي نظامی دولت هاي سرمایه 
داري امریکاي التین کشیده شدند و این نیز 

به . منجر به مرگ هزاران نفر از آنان گردید
عالوه ماجراجویی هایی شکست خوردة 

ود که ارتش این کشورها به چریکی، چیزي ب
عنوان بهانه اي براي اعمال دیکتاتوري هاي 

فاشیستی و سرکوب کامل طبقات -نظامی
.کارگر می طلبیدند

در بین قربانیان این چشم انداز، نزدیک ترین 
. فرماندة کاسترو، یعنی چه گوارا قرار داشت

گوارا که با روند سریع بوروکراتیزه شدن 
ا از دست داده بود، انقالب توهمات خود ر

. ماجراجویی مهلک خود را در بولیوي آغاز کرد
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او با نادیده گرفتن پتانسیل انقالبی طبقۀ 
کارگر نیرومند بولیوي، به جستجوي ایجاد یک 
ارتش چریکی در بین عقب مانده ترین و تحت 

گوارا که . ستم ترین الیه هاي دهقانان بود
، منزوي و از شدت گرسنگی درحال مرگ بود

از سوي ارتش بولیوي دستگیر و در اکتبر 
سرنوشت گوارا، پیش بینی . اعدام شد 1967

تراژیک پیامدهاي فاجعه بار کاستروئیسم و 
.پابلوئیسم بود

نتیجه، شکست یک خیزش نیرومند انقالبی در 
سرتاسر امریکاي التین بود که در عوض نقشی 
حیاتی در قادر ساختن امپریالیسم به حفظ 

از دوره اي از بحران هاي شدید جان خود 
انقالبی و مبارزاتی طبقاتی غالب در سطح 

.ایفا کرد 1975تا  1968جهانی طی سال هاي 

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، مبارزه 
تأکید . اي بی امان با کل این چشم انداز داشت

کرد که کاستروئیسم، نه بیانگر مسیري جدید 
ر عوض یکی از به سوي سوسیالیسم، که د

رادیکال ترین شاخه هاي ناسیونالیسم 
بورژوایی است که در بسیاري از کشورهاي 

. به قدرت رسید 1960مستعمرة سابق در دهۀ 
بسیاري از این رژیم ها دست به ملی سازي 

.هاي گسترده اي زدند

سیاست هاي کاسترو، از حل مسائل و 
مشکالت بنیادي تاریخی جامعۀ کوبا، یعنی 

اندگی و وابستگی، که که تنها به یمن عقب م
سوبسیدهاي شوروي و متعاقباً تزریق نفت 

.ارزان از ونزوئال پنهان می شد، عاجر ماند

کمیتۀ بین المللی، با اتکاي خود بر تئوري 
انقالب مداوم تروتسکی، تأکید داشت که 
مبارزه براي رهایی از ستم امپریالیستی در 

ی سابق، تنها کشورهاي مستعمره و مستعمرات
تحت رهبري طبقۀ کارگر، تسخیر قدرت به 
دست آن و بسط انقالب در سطح جهانی به 

وظیفۀ اصلی که از این . دست خواهد آمد
چشم انداز نتیجه می شود، عبارت است از 
ساختن احزاب انقالبی مستقل طبقۀ کارگر در 
مبارزه اي بی رحمانه براي شکستن یوغ کلیۀ 

ستجوي مقید و تابع گرایش هایی که در ج
نمودن طبقۀ کارگر به ناسیونالیسم بورژوایی 

.هستند

پنجاه و پنج سال پس از انقالب کوبا، خطّ سیر 
رژیم کوبا کامالً بر چشم اندازي که کمیتۀ بین 
المللی انترناسیونال چهارم برایش مبارزه کرد، 
مهر تأیید زده است؛ چشم اندازي که به همان 

کوبا، امریکاي التین در سان امروز نیز در 
کلیت خود و در سطح جهان حیاتی باقی می 
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.ماند

روابطۀ حسنۀ میان واشنگتن و هاوانا، تنها از 
یک سو به رشد نقداً سریع نابرابري اجتماعی، 
فقر و تنش هاي طبقاتی شتاب می بخشد، و 
 همین طور از سوي دیگر به یک سلسله ضد

ستاوردهاي رفرم هایی که پی در پی بقایاي د
.انقالب را می فرسایند، خدمت خواهد کرد

کارگران کوبا، همانند همتایان خود در امریکاي 
التین و جهان، ناگزیر به مسیر مبارزة انقالبی 

تدارك حیاتی براي این . پرتاب خواهند شد
مبارزات، عبارت است از از فهم درس هاي تلخ 
تجربۀ طوالنی با کاستروئیسم و ناسیونالیسم 
خرده بورژوایی و ساخت احزاب انقالبی 

.مستقل جدید طبقۀ کارگر

2014دسامبر  19

http://www.wsws.org/en/articles/201
d19.html-4/12/19/pers

خطر بازگشت سرمایه داري: کوبا

بر ازسرگیري روابط  به دنبال اخبار مبنی
دیپلماتیک امریکا و کوبا پس از نیم قرن، و 

 17صدور بیانیه اي از سوي اوباما در روز 
دسامبر مبنی بر تالش براي بازگشایی 
سفارتخانه ها و ازسرگیري روابط دیپلماتیک و 
چشم انداز لغو تحریم هاي اقتصادي، ترجمۀ 

سال پیش نوشته شده  4مطلب زیر که تقریباً 
.ت، بازانتشار می یابداس

خطر بازگشت سرمایه داري: کوبا

تونی سونوآ

آرام نوبخت: برگردان

، حکومت کوبا یک سلسله 2010سپتامبر سال 
اقتصادي » مدرنیزاسیون«گام ها را به سوي 

ترین این اقدامات، از جملۀ مهم. اعالم داشت
هزار شغل در  500طرح پیشنهادي کاهش 

به عنوان نخستین  2011بخش دولتی تا مارس 
 1گام به سوي کاهش اشتغال در این بخش تا 

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19/pers-d19.html
http://www.wsws.org/en/articles/201
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قرار است مجوزهایی از . میلیون شغل بود
خود «سوي دولت براي اجازه به ایجاد 

با حق قانونی استخدامِ نه فقط  )1(» اشتغالی
اعضاي خانواده، که همین طور دیگر کارکنان، 

.صادر کند

 این اقدامات، در واقع واکنش حکومت به
وضعیت اقتصادي حادي است که کشور را به 
سختی در دست گرفته و به وخامت 
استانداردهاي زندگی، کمبود مواد غذایی و 
وخامت کیفیت زندگی براي تودة مردم 

ها، بحث هایی را در »رفرم«. انجامیده است
داخل کوبا و در میان سوسیالیست ها در سطح 

امه جهانی پیرامون آیندة کوبا و اقتصاد برن
که هرچند با اقدامات بوروکراتیک (ریزي شده 

درحال حاضر تضعیف شده، ولی اساساً کما فی 
و چشم انداز بازگشت ) السابق باقی مانده است

چنین تغییر و . سرمایه داري، بازکرده است
تحوالتی، چنان چه رخ بدهد، بیانگر عقب 
نشینی براي کارگران و جنبش کارگري جهانی 

ی تردید از سوي طبقۀ سرمایه خواهد بود، و ب
دار جهانی، به ویژه در ایاالت متحده، براي بی 

و تبلیغ این » سوسیالیسم«اعتبار نمودن 
عقیده که سرمایه داري تنها نظام اجتماعی 
ماندگار است، مورد استفاده قرار خواهد 

.گرفت

از همین رو، سرنوشت کوبا از اهمیتی حیاتی 
براي مردم کوبا،  برخوردار است، آن هم نه فقط

که همین طور براي کلیۀ کارگران و 
سوسیالیست ها در سطح جهان؛ در سرتاسر 

و نخستین دهۀ این هزاره، کوبا و  1990دهۀ 
سپس ونزوئال تحت رهبري هوگو چاوز، از 
سوي اقشار قابل توجهی از کارگران و جوانان 

» چپ«جهان به عنوان تنها کشورهاي 
ده اند در برابر جورج نگریسته شده اند که آما

بوش و امپریالیسم امریکا قد علم کنند، و 
.نشان دهند که یک بدیل، ممکن است

با وجود برخی رفرم هاي مترقی در دورة 
حاکمیت چاوز، سرمایه داري در ونزوئال 
سرنگون نشده است؛ اما از سوي دیگر، 
حکومت این کشور همراه با کوبا، از ایدة 

برخالف ونزوئال، . ی کنددفاع م» سوسیالیسم«
کوبا از یک اقتصاد با برنامه ریزي متمرکز، یک 
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نظام درمانی و یک نظام آموزشی رایگان و 
تمایل کوبا به . زبانزد جهانیان برخوردار است

اعزام هزاران پزشک و تیم درمانی به سرتاسر 
جهان و کشورهاي بحران زده پس از وقوع 

ستان و کشمیر، فجایع و باال، نظیر زلزله در پاک
همدلی عظیمی را از سوي توده هاي تحت 
ستم در آسیا، آفریقا، امریکاي التین و به 
خصوص جوانان اروپا و ایاالت متحده به دنبال 

.داشته است

بازگشت سرمایه داري در کوبا، بی تردید یک 
گرد دیگر خواهد بود، هرچند نه به اندازه عقب

ي در اتحاد و با پیامدهاي بازگشت سرمایه دار
جماهیر شوروي سابق و اروپاي شرقی در سال 

امروز وضعیت پیشِ روي . 1992و  1889هاي 
سرمایه داري جهانی کامالً متفاوت از آن دوره 

با این حال، از آن جا که کوبا به وضوح . است
تر از اتحاد جماهیر شوروي سابق بسیار کوچک

و اروپاي شرقی است، بازگشت سرمایه داري 
واند بی شک پیامدهایی جدي دربر داشته می ت

باشد، چرا که در سطح جهانی توهمات به کوبا 
به مراتب بیش از آن چیزي است که نسبت به 
اتحاد جماهیر شوروي در زمان فروپاشی آن 

.وجود داشت

دورة «بدترین بحران اقتصادي از زمان 

)2(» استثنایی

سرنوشت کوبا، مهم است و درس هایی حیاتی 
کارگران و سوسیالیست ها در سطح  براي

کوبا قطعاً با جدي ترین بحران . جهان دارد
به » دورة استثنایی«اقتصادي خود از زمان 

. دنبال سقوط اتحاد شوروي سابق مواجه است
. همین امر، تبعات ویرانگري در کوبا داشت

 34تولید ناخالص داخلی به شکل بهت آوري 
غذایی  سهمیه بندي مواد! درصد سقوط کرد

معرفی شد، اما در پاره اي موارد تنها یک 
پنجم حداقل سطح تعیین شدة سازمان ملل 

طبق برخی گزارش . براي تغذیه، محقق می شد
در سال  3052ها، کالري ورودي از روزانه 

. کاهش یافت 1933در سال  2099به  1989
این خود گواهی بر پایۀ اجتماعی و حمایت از 

وبا توانست از چنین انقالب است که رژیم ک
همین امر به . دوره اي جان سالم به در برد

خصوص در مورد دورة بعد از اجراي قانون 
نیز مصداق دارد؛ قانونی که » بورتن  -هلمز«

تحریم هاي ایاالت متحده را در تالشی 
هماهنگ شده براي خفه کردن رژیم کوبا 

.تقویت می کرد

اي رژیم کوبا در این دوره وادار شد که بر
گشودن درهاي بخش هایی از اقتصاد، از جمله 
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توریسم، به سوي بازار خصوصی و سرمایه 
گذاري بین المللی، به اقداماتی اضطراري 

این امر به همراه پیشبرد دیگر . دست بزند
ابتکارات عمل، و سپس انعقاد قراردادهاي 
نفتی با چاوز در ونزوئال، با ایجاد ثبات و بهبود 

.دي دنبال شدقابل توجه اقتصا

با این حال برخی ابزارهاي معرفی شده از سوي 
رژیم، به خصوص معرفی یک اقتصاد موازي 
متکی به دالر در بخش توریسم، نابرابري رو به 
رشد را میان کسانی که به آن دسترسی 
داشتند و دیگر کسانی که خارج از آن بودند، 

درهمان حال  که مغازه هاي . گسترش داد
اس در بخش اقتصاد دالري با فروشندة اجن

مدرن ترین اقالم مصرفی پر شده اند، 
فروشگاه هاي دولتی که با پزوي کوبا معامله 
می کنند، به ندرت در انبارهایشان جنس 

.دارند

از رشدي  2007تا  2003اقتصاد بین سال هاي 
 2006ممتد برخوردار بود، به طوري که در سال 

با این وجود، . درصدي رسید 12.1به نقطۀ اوج 
از آن زمان به این سو به سرعت منقبض شده 

 6.7، کسري مالی معادل با 2008تا سال . است
 -درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رساند

؛ 2007درصد افزایش نسبت به سال  70یعنی 

در این بین کسري تراز پرداخت هاي حساب 
میلیون دالر امریکا رسید،  1500جاري به 
 500، دولت با مازاد 2007در سال  درحالی که

بدهی خارجی کوبا . میلیون دالري رو به رو بود
 2007میلیون دالر امریکا در سال  17،820به 

درصد تولید ناخالص  45صعود کرده بود؛ یعنی 
کوبا بازپرداخت بدهی هاي بین المللی ! داخلی

کوبا از سقوط . نکول کرد 2008خود را در سال 
درصد صادرات آن را  25قریباً قیمت نیکل که ت

.تشکیل می دهد، ضربه دیده است

در واکنش به این بحران اقتصادي رو به وخامت 
است که باید این اقدامات جدید و البته ظرایط 
به سرعت رو به وخامت توده ها به دنبال آن را 

بستۀ تعدیل اقتصادي که حکومت . نگریست
مواد  اعالم کرد، شامل کاهش وسیع در واردات

، 1960-1959تا پیش از انقالب . غذایی می شد
درصد مصرف مواد غذایی در کوبا اساساً از  80

درصد  80امروز، . داخل کشور تأمین می شد
مواد غذایی مصرف شده در کوبا، وارد می 

.شود، که این عمق بحران را نشان می دهد

این تغییر و تحوالت اخیر در تقابل محض با 
یم اقتصادي و اجتماعی پس دستاوردهاي عظ

منافع و دستاوردهایی که . از انقالب قرار دارد
با سرنگونی زمین داري و سرمایه داري و 
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معرفی برنامه ریزي متمرکز اقتصادي ممکن 
.گردید، در آن مقطع آشکار بودند

دستاوردهاي انقالب، و بازگشت سرمایه داري

به حق از  2008فیدل کاسترو در سال 
هاي انقالب دفاع کرد، وقتی اشاره دستاورد

 19کرد که از زمان انقالب، امید زندگی تقریباً 
امروز متوسط امید . سال افزایش یافته است

مرگ و میر . سال است 77.5زندگی در کوبا 
در  6کودکان در نخستین سال تولد، در سطح 

هزار  30. کمی بدتر از کانادا -قرار دارد 1000
شور مختلف درحال کار ک 40پزشک در بیش از 

یک نظام بهداشتی و آموزشی رایگان . هستند
بی سوادي طی . با کارایی باال معرفی گردید

این . چند سال نخست انقالب ریشه کن شد
هم » دورة استثنایی«پیروزي ها حتی طی 

.حفظ گردید

ضد انقالب و بازگشت سرمایه داري، بسیاري 
در . از این دستاوردها به عقب خواهد راند

روسیۀ تحت حاکمیت پوتین، به دنبال 
بازگشت ضد انقالب سرمایه داري، امید زندگی 

بازگشت ! سال سقوط کرده است 56مردان به 
سرمایه داري در کوبا می تواند شرایط 
اقتصادي و اجتماعی را به آن چه که امروز در 

. نیکاراگوئه و السالوادور وجود دارد، تنزل دهد
صادي که درحال وقوع به خاطر سقوط اقت

است، اکنون این به تهدیدي جدي تبدیل می 
.شود

دلیل پشت این تهدید نوظهور، در خصلت 
تر اقتصاد رژیم کوبا و ناتوانی آن از توسعۀ بیش

کوبا نشان می دهد که به . کشور نهفته است
. بازار جهانی، وابسته و در آن ادغام شده است

عناست که سازي اقتصاد دنیا، به آن مجهانی
کلیۀ کشورها به آن مرتبط هستند و نمی 
توانند از تغییر و تحوالت درونی اش گریزي 

در گذشته، این واقعیت بخشاً از . داشته باشند
آن رو در کوبا پنهان شده بود که این کشور به 
سوبسیدها و اتحاد جماهیر شوروي سابق 

از زمان سقوط . پیوند و وابستگی داشت
ت رو به رشد کوبا با شوروي، حتی تجار

بزرگ ترین شرکاي (ونزوئال، چین و اسپانیا 
نگذاشته است که کوبا از تغییر و ) تجاري آن

بحران . تحوالت اقتصادي جهان ایمن باشد
کوبا در عمل ناممکن بودن ساخت سوسیالیسم 
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در یک کشور و نیاز به گسترش انقالب و 
استقرار یک فدراسیون سوسیالیستی 

امریکاي التین و دولت هاي دمکراتیک در 
حوزة کارائیب را به منظور برنامه ریزي 
دمکراتیک توسعۀ این کشور، به معرض نمایش 

چنین چیزي می توانست با استقرار . می گذارد
یک فدراسیون متشکل از کوبا، بولیوي و 
ونزوئال براي ارائۀ الگو و نمونه اي عملی از آن 

.چه ممکن است، آغاز شود

ب کوباخصلت انقال

، نهایتاً به 1960-1959انقالب کوبا در سال 
داري و سرمایه داري، و استقرار خفگی زمین

با این . یک برنامه ریزي متمرکز منجر شد
حال، با وجود برخورداري از حمایت اکثریت 
کارگران و دهقانان، این امر به ایجاد یک رژیم 

در عوض . دمکراسی کارگري حقیقی نیانجامید
. اه دولتی بوروکراتیک ساخته شدیک دستگ

این در تقابل با دمکراسی کارگران و دهقانانی 
تحت رهبري  1917قرار داشت که در سال 

لنین، تروتسکی و دیگر بلشویک ها قدرت را 
.به دست گرفتند

در عوض یک دستگاه دولتی بوروکراتیک 
با . مستقر شد که فیدل کاسترو بر آن اتکا کرد

پشتیبانی اکثریت قاطع،  وجود برخورداري از

این رژیم با نوعی مدیریت دستوري باال به 
البته حاکمیت آن به آن . پایین، حاکمیت کرد

شکل سرکوبگرانۀ وحشی رژیم استالینیستی 
نبود که نهایتاً در روسیه به دنبال انزواي 

. پدید آمد 1924انقالب و مرگ لنین در سال 
تسویه هاي عمومی و کیش شخصیت روسیۀ 

ستالین، ویژگی و خصلت کوباي کاسترو نبوده ا
با این حال، سرکوب اقلیت ها و مخالفین . است

به جز برخی مخالفین سیاسی، . رخ داد
جنسگرایان مرد و زن نیز اتفاق سرکوب هم

افتاد که فدیل کاسترو اکنون به عنوان یک 
.به آن اعتراف کرده است» اشتباه«

راتیک فقدان نظارت، کنترل و مدیریت دمک
حقیقی بر اقتصاد از سوي طبقۀ کارگر، به 
عنوان عاملی حیاتی براي توسعۀ اقتصاد و 
جامعه، به آن معنا بود که اقتصاد، ولو برنامه 
ریزي شده، به شکلی بوروکراتیک و دستوري 
همراه با ناکارامدي، فساد و ارتشا و ضایعات 

.فزاینده عنوان پیامد آن، اداره می شد

بحرانبوروکراسی در 

در مراحل نخست انقالب، این نقایض بخشاً در 
زیر توسعۀ عمومی اقتصاد و جامعه به یمن 
برنامه ریزي اقتصادي و وضعیت تجاري مساعد 

اما حتی . کوبا با اتحاد شوروي پنهان می شد
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آن زمان هم به زیگزاگ هاي اقتصادي، 
از . ضایعات و فساد و ناکارامدي می انجامید

ت اقتصادي اتحاد جماهیر زمان فقدان حمای
شوروي سابق و تعمیق رکود و بحران 
اقتصادي، این خصوصیات همراه با ظهور دیگر 

که رژیم با  -موضوعات اجتماعی نظیر فحشا
افتخار از ریشه کن شدن آن در پی انقالب 

.عمیق تر شده اند -سخن می گفت

یک اقتصاد برنامه ریزي شده، اگر بخواهد به 
تکامل پیدا کند، در هر طور کامل عمل و 

مرحله و سطحی نیازماند نظارت و کنترل 
بدون این مؤلفه، امتیازات . دمکراتیک است

بوروکراتیک و روش هاي دستوري باال به 
پایین، که به ضایعات، ناکارایی و فساد می 
انجامد، رشد می کند و نهایتاً منجر به رکود و 

این خصوصیات از همان آغاز . پسرفت می شود
وجود داشت،  1959رژیم کوبا به دنبال انقالب 

هرچند امروز با تشدید بحران ابعادي به مراتب 
لئون . فزاینده تري به خود گرفته اند

تروتسکی نسبت به چنین خطري در ارتباط با 
اتحاد شوروي سابق، با مطرح کردن این 

آیا بورکرات ها، دولت «: پرسش هشدار داد
یا طبقۀ کارگر، کارگري را خواهند بلعید، 

»بوروکرات ها را از صحنه محو خواهد کرد؟

بخشی از بوروکراسی کوبا به این نتیجه رسیده 
است که گام ها به سوي بازگشت سرمایه 
داري، راهی بر خروج از بحران را ایجاد می 

مرکز «، سرپرست »استبان مورالس«. کند
در دانشگاه هاوانا، و » مطالعات ایاالت متحده

گراي سوسیالیست رژیم، در مقاله پمنتقد چ
» ضد انقالب حقیقی: فساد«اي با عنوان 

: هشدار داد) 21/10/2010(

بدون ذره اي تردید، بیش از پیش روشن می «
شود که افرادي در مناصب حکومتی و دولتی 
قرار دارند که خود را براي زمان سقوط انقالب، 

باً از نظر مالی آماده می کنند و کسانی که تقری
همه چیز را براي تبدیل دارایی هاي دولتی به 
بخش خصوصی حاضر و آماده دارند، همان طور 

. »که در اتحاد جماهیر شوروي سابق رخ داد

، سرپرست »ژنرال آسوِدو«او به مورد عزل 
IACC) انیستیتوي هوانوردي غیرنظامی

، بدون ارائۀ یک توضیح کامل رو به عموم )کوبا
در نتیجه گیري خود » مورالس«. اشاره می کند

می گوید براي رژیم، مایۀ شرمساري بود که 
پروردة افراد ساخته و دست«توضیح بدهد چرا 

به اتالف و اسراف پول و منابع مردم » انقالب
پرداخته اند و به همین دلیل بود که چنین 

او با این فرض، نتیجه گیري . برخودي کردند
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ون دریافت فرماندهان حق کمیسی«می کند که 
و در سایر کشورها حساب هاي بانکی افتتاح 

، به عنوان نویسنده اي »مورالس«. »می کنند
سرشناس دربارة موضوعات نژادي در کوبا، به 
دنبال انتشار این مقاله از حزب کمونیست 

این بازتاب دهندة مبارزه و . کوبا اخراج شد
مباحثاتی است که در درون حزب کمونیست 

به طور اعم دربارة مسیري که باید کوبا و رژیم 
قطعاً جناح . در پیش گرفت، درجریان است

. هاي مختلفی در درون بوروکراسی وجود دارد
سرسخت ترین جناح حامی سرمایه داري، در 
بین نیروهاي مسلح است، که بنگاه هاي خود 
را در بخش هاي مختلف اقتصاد دارد، و رائول 

جناح می  کاسترو، برادر فیدل نیز از همین
.آید

رائول کاسترو از زمان به قدرت رسیدن، زمانی 
که رسماً جاي برادر خود را به عنوان رئیس 

دولت گرفت، در فرایند نزدیک کردن مردم به 
درصد وزراي حکومت  60جانب خودش، تقریباً 

او گام هایی آزمایشی . را جایگزین کرده است
ه برداشت» راه چین«را براي دنباله روي از 

یک سلسله از جلسات و تبادالت نظر با . است
او از تجربیات اروپاي . رژیم چین رخ داده است

شرقی طی دیدارِ آخرین زمامدار آلمان شرقی 
)DDR( ،»ایده هایی گرفت»هانس مودرو ،.

و اقتصاد برنامه ریزي » خوداشتغالی«طرح 
شده

اخیراً او اعطاي مجوز به مردم براي 
تغییراتی نیز در . م کردخوداشتغالی را اعال

مالکیت زمین و افتتاح برخی بازارهاي محدود 
کشاورزي خارج از حوزة کنترل دولت نیز 

.وجود داشته است

هرچند این گام ها قابل توجه و بیانگر معرفی 
برخی عناصر سرمایه داري به اقتصاد هستند، 
ولی به این سطح محدود هستند و مشروط 

امات تحت نظارت دولت این اقد. باقی می مانند
باقی می مانند و هنوز به خصوصیات اصلی و 
تعیین کنندة اقتصاد برنامه ریزي شده دست 

.نیافته اند

هنوز به اجازة دولت نیاز » خوداشتغالی«ایجاد 
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سال گذشته، کل تعداد افراد . خواهد داشت
هزار نفر از نیروي  143شاغل در این حوزه به 

هرچند به این . رسیدمیلیون نفري می  5.7کار 
رقم باید شمار زیادي از کارگران تحت 
استخدام دولت را اضافه کرد که براي رفع 

می » مشاغل کاذب«نیازهاي خود به سراغ 
.روند

براي نخستین بار یک نظام مالیات براي چنین 
در کوبا . بنگاه هاي کوچکی معرفی شده است

براي نخستین بار از . مالیات پرداخت نمی شود
ردیف  83، بنگاه هاي کوچک در 1968سال 

طبقه بندي مشاغل، قادر به استخدام کارکنانی 
در سال . عالوه بر اعضاي خانواده خواهند بود

، کاسترو تمامی بنگاه ها و کسب و 1968
، سلف »میلیتانت«. کارهاي کوچک را ملی کرد

کمیته براي «(» حزب سوسیالیست«
و ) ن و ویلزدر انگلستا» انترناسیونال کارگري

کمیته براي انترناسیونال «چنین خود هم
در آن موقع با این اقدام ) CWI(» کارگري

.مخالفت کردند

ملی ساري کلیۀ حرَف، مغازه هاي کوچک و 
غیره، بی تردید به افزایش بوروکراتیزه شدن و 

. ناکارایی در بسیاري از بخش ها انجامید
ز معرفی یک اقتصاد با برنامه ریزي متمرک

دمکراتیک، نیاز به مالکیت دولتی بر شرکت ها 
و بانک هاي تعیین کننده اي دارد که بر اقتصاد 

با این حال، ملی سازي هر . حاکم هستند
در . آرایشگاه یا بنگاه خُرد ضروري نیست

عوض ایجاد تعاونی هاي محلی که بتوانند با 
یک دیگر مبادله کرده و به بخش دولتی مرتبط 

اشند، موجب عملکرد کاراتر با خود متصل ب
.این بخش هاي اقتصادي می شود

، بخشاً 1968اقدامات صورت گرفته در سال 
واکنشی به طغیان هایی بود که تحت فشار از 
سوي بوروکراسی شوروي سابق، اروپاي شرقی 

به ویژه جنبش در  -را به لرزه درآورده بود
ضمن  2005کاسترو در سال . چکسالواکی

از بین تمام «: ي اقرار کرد کهاشاره به شورو
اشتباهاتی که شاید مرتکب شده باشیم، بزرگ 
ترین آن ها این بود که فکر می کردیم کسی 

، »چیزي واقعاً در مورد سوسیالیسم می داند
، "فرمول این است"هر زمان که می گفتند «

درست مثل این . فکر می کردیم البد می دانند
.»که کسی یک پزشک باشد

است که فیدل کاسترو این خطا را به  این مهم
رسمیت شناخته، اما مسأله در عدم درك این 

یعنی معرفی یک   -بود که چه بدیلی نیاز است
نظام حقیقی از کنترل و مدیریت کارگري 
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واقعی و گسترش انقالب به دیگر کشورهاي 
این، خصلت . امریکاي التین و حوزة کارائیب
ب را منعکس دولت شکل گرفته به دنبال انقال

می کرد، که از طبقۀ کارگري برخاست که 
.آگاهانه در رأس انقالب قرار نداشت

امروز دوراهی پیشِ روي فیدل و رائول کاسترو 
این است که از یک سو وجود یک بحران 
اساسی و مشکل بوروکراتیزه شدن ساختار 
کشور را به رسمیت می شناسند، اما بدون 

برون رفت  هرگونه بدیل، در جستجوي راه
.بحران، وادار به زیگزاگ در سیاست می شوند

مشکالتی که رفرم هاي فعلی شاید با آن 
هاي بخش »رفرم«مواجه شوند، پیش تر در 

معرفی گردید،  2008کشاورزي که در سال 
این یکی از مهم ترین . تجربه شده است

هایی است که تاکنون معرفی شده تا »رفرم«
ه کشاورزان و تعاونی زمین هاي بالاستفاده را ب

تا پایان سال . هاي خصوصی اختصاص دهد
هزار  920، یک صد هزار ذینفع، مجموعاً 2009

 54هکتار دریافت کرده بودند که معادل با 
درصد زمین هاي کشاورزي بالاستفادة کشور 

.می شود

البته هرچند مالکیت تغییر کرده است، اما 
ا، هیچ نوع نظام بازار براي خرید نهاده ه

تجهیزات یا تکنولوژي، اعتبارات، خرید ارز 
فته احتیاطی و فروش هاي پایانی اجازه نیا

، به عنوان یک نهاد دولتی »آکوپیو«. است
زد فاسد خرید و توزیع که ناکارامدي آن زبان

است، هنوز از تولیدکنندگان کشاورزي می 
درصد محصول خود را با قیمت  70خواهد که 

.هاي پایین به دولت بفروشند

هرچند فشار به سوي بازگشت سرمایه داري 
قطعی رو به افزایش است، اما به هیچ وجه 

یک مانع، ترس . نیست که تکمیل شود
بوروکراسی کوبا از این است که با بازکردن 
درهاي اقتصاد، موجی از کوبایی هاي در تبعید 
با هدف بازپس گیري مالکیت، زمین و کارخانه 

. ها سرازیر شود و رژیم کوبا را درنوردد
بوورکراسی کوبا نمی تواند به همان ترتیب که 

اد شوروي سابق عمل کرد بوروکراسی در اتح
آن . به سادگی دارایی هاي دولتی را قبضه کند

ها از این هراس دارند که سرنوشت شان نظیر 
رژیم استالینیست سابق آلمان شرقی شود که 
به راحتی از سوي سرمایه داري آلمان غربی و 

.ماشین دولتی آن را جارو شد

رژیم کوبا بنابراین بسیار با احتیاط و تأمل 
رائول کارسترو اخیراً ضمن اعالم . می رود پیش

نظام «رفرم هاي اقتصادي اخیر، تأکید کرد که 
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وزیر . »سوسیالیستی، برگشت ناپذیر است
، اعالم کرد که هرچند »مارینو موریو«اقتصاد، 

نقش دولت در مشاغل و حرَف خرد کاهش 
به هدایت یک اقتصاد «خواهد یافت، ولی 

مطبوعات بین  .»متمرکز ادامه خواهد داد
المللی حجم عظیمی از تبلیغات را حول این 
گفتۀ فیدل کاسترو به جفري گولدبرگ، 
ژورنالیست امریکایی انجام داد، هنگامی که 

مدل کوبا دیگر حتی براي «: وي اظهار داشت
.»ما هم کار نمی کند

این گفته با جار وجنجال در سرتاسر دنیا تکرار 
ویا کاسترو و به این گونه تفسیر شد که گ

تري توجه کم. را انکار می کند» سوسیالیسم«
به نظرات او به دنبال همین مصاحبه در مراسم 
رونمایی جلد دوم خاطرات اش اختصاص یافت، 

عقیدة من، همان طور که «: جایی که ادعا کرد
کلّ دنیا می داند، این است که نظام سرمایه 
داري درحال حاضر نه براي ایاالت متحده می 

ند و نه براي جهان، آن را از یک بحران به ک
.»بحران می راند، که هر بار جدي تر است

» دوگانۀ«هراس از بحران اجتماعی و رژیم 
احتمالی

رژیم، خود به شدت درمورد نحوة برخورد با 
این بحران محتاط است و از روشن شدن جرقه 

هاي بحران اجتماعی که بتواند از کنترل خارج 
درون بوروکراسی و دستگاه بشود و شکاف 

.دولت را بربیانگیزد، هراس دارد

تا پیش از برگزاري چهارمین کنگرة حزب 
، رایزنی هاي 1991کمونیست کوبا در سال 

وسیع و نشست هاي توده اي برگزار شد که تا 
این ها . سه میلیون نفر را در برمی گرفت

نسبتاً باز و علنی بودند و در این جا بود که 
ي رهبري حول فیدل براي برخورد به تالش ها

شکل بناپارتی و همین طور اتکا به توده ها به 
.خاطر مواجهه با بحران، آشکار شد

به خصوص به دنبال سخنان رائول کاسترو در 
ها »رایزنی«، نتایج »کاماگوي«در  2007سال 

که در سرتاسر کشور صورت گرفت، محرمانه 
در  نگاه داشته شد و تصمیمات اتخاذ شده

ارتباط با رفرم اقتصادي در دستان یک گروه 
این بازتاب فقدان اطمینان و . کوچک باقی ماند

.تردید رژیم در این مرحله است

کامالً محتمل است که ضمن برداشته شدن گام 
هاي بیش تر به سوي معرفی تمهیدات سرمایه 

چنان نقش مرکزي و قدرتمند داري، دولت هم
 -یک رژیم دوگانه. ندخود را در اقتصاد حفظ ک

اندازي هاي قابل توجهی به جایی که دست
سوي بازگشت سرمایه داري صورت گرفته، اما 
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هنوز دولت و رژیم بوروکراتیک نفوذ کنترل 
می تواند  -کننده و نیرومندي را حفظ می کند

از برخی جهات، این نقداً صورت . پدید بیاید
.گرفته است

صاد جهانی، چشم انداز تعمیق بحران در اقت
می تواند به تقویت این رویکرد یا حتی مداخۀ 
مجدد دولت در بخش هایی از اقتصاد که 

 -نفوذش در آن ها سست شده است، بیانجامد
در » دورة استثنایی«که در واقع این به دنبال 

این بار تفاوت این است که بحران . کوبا رخ داد
اقتصادي مجدداً در کوبا حادتر و با سایر 

.دات همراه می شودتهدی

به طور اخص، شکافی روبه رشد میان نسل 
قدیم، که با انقالب و دستاوردهاي اجتماعی 
عظیم آن شناخته می شود، و تجربۀ نسل 
جوان تر که تحت رژیم کنونی رشد کرده 

درصد از جمعیت کوبا  73. است، وجود دارد
بیگانگی . به دنیا آمد 1959پس از انقالب 

خفه کنندة بورکراسی،  جوانان با اثرات
محدودیت هاي سفر، انکار دسترسی به 
اینترنت، سرکوب موسیقی و غیره، به شکلی 
جبران ناپذیر ناپذیر انقالب را به مخاطره می 

جایگزینی فدیل با برادر او رائول، تنها . اندازد
.مشکل را وخیم تر کرده است

جوانان تحت رژیمی رشد کرده اند که 
ظام درمانی، مسکن ناکافی کمبودها، تضعیف ن

و غیره را مدیریت کرده و بنابراین معیار 
و  1959سنجش آن، قیاس با زندگی پیش از 

. نیست 1970و  1960دستاوردهاي دهه هاي 
مقیاس آن ها همان مقیاسی است که از زمان 

به این سو وجود داشته » دورة استثنایی«
. است

در غیاب یک بدیل سوسیالیستی دمکراتیک 
ر برابر رژیم حاضر یا یک چشم انداز براي د

انقالب سوسیالیستی جهانی، تعهد آن ها به 
.تر استانقالب کم

سوسیالیسم دمکراتیک بین المللی

رژیم کوبا به وضوح وارد مرحلۀ جدیدي می 
شود که در آن تهدید بازگشت سرمایه داري، 
به عنوان تهدیدي به شدت جدي درحال ظهور 

هاي قابل مالحظه در امتداد  برخی گام. است
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این مسیر برداشته شده، اما فعالً تاکنون 
بحث و جدل هایی که در . تکمیل نگردیده اند

تمامی سطوح جامعۀ کوبا باز می شوند، به 
جهت و مسیري که جامعه باید پیش بگیرد 

راه برون رفت از بن بست . مربوط می شود
 کنونی، نه در جهت بازگشت سرمایه داري، که

در دفاع از اقتصاد با برنامه ریزي متمرکز و 
معرفی نظامی از کنترل و مدیریت حقیقی 

این امر حیاتی است که . کارگران نهفته است
کلیۀ مراکز کار، آزادانه کمیته هایی را براي 
سرکشی روزمره از مدیریت کارخانه یا اداره 

این هیئت ها نیاز دارند که در . انتخاب کنند
ک دیگر مرتبط شوند و یک سطح ملی به ی

نظام مدیریت کارگري دمکراتیک را براي 
برنامه ریزي اقتصاد و تدوین اهداف تولید و 

تمامی . طرح اضطراي براي اقتصاد ایجاد کنند
مقامات باید انتخابی و مشمول عزل و نصب 
فوري باشند و دریافتی آن ها باالتر از متوسط 

دن برطرف کر. حقوق یک کارگر ماهر نباشد
موانع و محدودیت هاي سفر، دسترسی آزاد به 
اینترنت، همراه با حق همۀ کارگران و جوانان 
به ایجاد گروه هاي بحث، گرایش و احزاب 
سیاسی که با امپریالیسم و تالش آن براي 
بازگشت سرمایه داري همکاري نداشته باشد، 
و اتحادیه هاي کارگري آزاد و مستقل از دولت، 

وعات و رسانه هایی تحت و بازگشایی مطب
کنترل دمکراتیک کارگران و جوانان، از جمله 
تغییرات دمکراتیکی هستند که به شکلی 

.مبرم مورد نیازند

http://www.socialistworld.net/doc/4
639

(1) cuentapropistas

) Período especial(» دورة استثنایی«) 2(
در کوبا، دوره اي طوالنی از بحران اقتصادي 

اساساً به دلیل انحالل  1989بود که در سال 
اتحاد شوروي و شوراي همکاري هاي دوجانبۀ 

بحران اقتصادي دورة . اقتصادي ایجاد شد
 1990استثنایی، وخیم ترین بحران اواسط دهۀ 

.بود، و تا پایان این دهه به درازا کشید

http://www.socialistworld.net/doc/4639
http://www.socialistworld.net/doc/4
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سال پس از انقالب 50: کوبا

برونر، سوسیالیسم انقالبی مارکوس کول
در » کمیتۀ انترناسیونال کارگري«شاخۀ (

)برزیل

2009ژانویۀ  21

آرام نوبخت: برگردان

این ماه، جشن پنجاهمین سالگرد انقالب کوبا 
در شرایطی رخ می دهد که بحران عمیق 
 اقتصاد جهانی، مسألۀ یک بدیل در برابر

.سرمایه داري را پیش می کشد

دستاوردهاي انقالب کوبا، مانند نظام آموزش و 
بهداشت رایگان، هنوز به مانند سرمشقی در 
قاره اي است که ویرانی هاي ناشی از تهاجمات 
نئولیبرالیسم، اکثریتی از جمعیت را در فالکت 

. اما آینده هنوز نامشخص است. رها کرده است
نی دربارة احتمال بسیاري درحال گمانه ز

و باز کردن » راه چینی«دنباله روي کوبا از 
مسیر به سوي بازگشت سرمایه داري هستند، 
به خصوص اکنون که فیدل کاسترو دیگر نقش 

.محوري سابق را ایفا نمی کند

خصلت ویژة انقالب کوبا

، باتیستا، دیکتاتور منفور 1959روز سال نوي 
ل بعد از آن کشور از کوبا گریخت؛ یعنی دو سا

که گروه کوچکی به رهبري فیدل کاسترو و چه 
گوارا به جزیره رسید و جنگی چریکی را در 

نیروي . مناطق روستایی و حومه آغاز کرد
هزار جنگجو را  3چریکی آن ها هرگز بیش از 

در میان صفوف خود نداشت، منتها دیکتاتوري 
حاکم به حدي پوسیده بود که همین هم براي 

.ش کفایت می کردسرنگونی ا

انقالب کوبا، نمونه اي است که نه فقط نشان 
می دهد سرمایه داري می تواند حتی در 

چنین کشوري فقیر هم سرنگون شود، بلکه هم
محدودیت هایی را که انزوا و نفوذ استالینیسم 

. تحمیل می کند، به معرض نمایش می گذارد
فیدل کاسترو و دیگران در سطح رهبري 

، به »حزب ارتودوکس«، از »وئیهژ 26«جنبش 
عنوان یک جنبش ناسیونالیستی رادیکال می 
آمدند که البته کمونیست هایی نیز در این 

رائول (جنبش بودند، از جمله برادر فیدل 
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» ژوئیه 26جنبش «برنامۀ . و چه گوارا) کاسترو
فراتر از طرح مطالبۀ پایان استبداد و اجراي 

نمی رفت، و دمکراسی و رفرم هاي اجتماعی 
.خواهان لغو سرمایه داري نبود

طرح هاي فیدل کاسترو براي رفرم هاي 
اجتماعی با مقاومت فوري کمپانی هاي 
امریکایی رو به رو شد که در آن موقع کامالً بر 
اقتصاد کوبا حکمفرما بودند و از پرداخت 
هرگونه مالیات یا سهمی از ثروت خود امتناع 

ملی کردن دارایی حکومت جدید با . می کردند
هاي ایاالت متحده واکنش نشان داد، و همین 
امر کنترل تقریباً کامل بر اقتصاد را به حکومت 

پاسخ حکومت ایاالت متحده نیز . بخشید
تالش براي سرنگونی رژیم جوان و بعداً تحریم 

کوبا براي فرار از انزوا به جستجوي . بود
.حمایت از اتحاد شوروي برآمد

م سرمایه داري در کوبا برچیده به زودي نظا
اما بر . شد و اقتصاد تحت برنامه اداره گردید

، طبقۀ 1917خالف انقالب روسیه در سال 
کارگر کوبا نقشی مستقل و آگاهانه در انقالب 

در عوض رژیم جدید به شکل . ایفا نکرد 1959
یک نظام استالینیستی کنترل بوروکراتیک، 

ین وجود رژیم با ا. تحت حمایت مسکو، در آمد
کوبا همواره از حمایت مردمی برخودار بوده 

است، آن هم به یمن بهبودهاي صورت گرفته 
با وجود تحریم ایاالت متحده تحت یک اقتصاد 
برنامه ریزي شده، که می توانست تصویري 
اجمالی از آن چه که تحت سوسیالیسم ممکن 

رژیم کاسترو هرگز . خواهد بود را نشان دهد
سطح رژیم هاي استالین یا مائو دست در همان 

با این حال، این یک نظامِ باال . به سرکوب نزد
.به پایین و تک حزبی است

براي آن که یک اقتصاد برنامه ریزي شده به 
طور کارامد عمل کند، نه فقط کنترل و 
مدیریت دمکراتیک کارگران، که همین طور 
گسترش و بسط انقالب به دیگر کشور ها الزم 

، به طوري که یک تقسیم کار بین المللی، است
. البته نه بر مبناي استثمار، بتواند مستقر شود

دست شوم بوروکراسی بر اقتصاد برنامه ریزي 
شده، به سوء مدیریت، ضایعات و فساد می 

.انجامد

سقوط استالینیسم

سقوط استالینیسم در اتحاد شوروي و اروپاي 
. کوبا داشتگر بر اقتصاد شرقی تأثیري ویران

درصد تجارت خارجی کوبا را  80بلوك شرق، 
شکل می داد و کمک از اتحاد شوروي براي 

 1990بین سال هاي . اقتصاد آن بسیار مهم بود
درصد  34، تولید ناخالص داخلی 1993و 
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همین امر با کمبودهاي تقریباً . کاهش یافت
تمامی اجناس مصرفی، قربانی هاي عظیمی از 

با وادار شد که پایۀ صنعتی کو. جمعیت گرفت
خود را از شکر به توریسم تغییر دهد و کمی 

.راه سرمایه گذاري هاي خارجی را باز کند

اقدام بعدي، معرفی استفاده از دالر بود که به 
این امر . توسعۀ صنعت توریسم وابسته بود

منجر به شکافی بزرگ میان کسانی شد که از 
در نتیجه یک سو به دالر دسترسی داشتند و 

می توانستند به فروشگاه هاي ویژه با انباري 
سرشار از اجناس بروند که با دالر معامله می 
کردند، و کسانی که از سوي دیگر حقوق هاي 

دریافت » پزو«تنظیم شده از سوي دولت را به 
از آن زمان بخش خصوصی رشد . می کردند
درصد از نیروي  78، 2006در سال . کرده است

 22خش عمومی استخدام شده بود و کار در ب
، سهم 1981در سال . درصد در بخش خصوصی

درصد بود و  91.8اشتغال در بخش عمومی 
.درصد در بخش خصوصی 8.2تنها 

کمپانی هاي خصوصی اساساً در صنعت 
 13توریسم اجازه به کار می یافتند، که در آن 

هتل در  62کمپانی بین المللی درحال حاضر 
اما سرمایه گذاري . ریت می کنندجزیره را مدی

خارجی در سایر بخش ها، نظیر مخابرات و 

.معدن نیز وجود داشته است

با این حال نظام سرمایه داري مانند اروپاي 
اقتصاد . شرقی و اتحاد شوروي بازنگشته است

این . برنامه ریزي شدة دولتی هنوز تسلط دارد
بدان معنا بوده است که پیروزي هاي مهم 

اعی در بخش هاي آموزش و بهداشتی اجتم
مشاهدة پیامدهاي آن . توانست حفظ گردد

در روسیه، . براي جمعیت کشور دشوار نیست
پس از فروپاشی اتحاد شوروي و بازگشت 

 65، امید زندگی به 1990سرمایه داري در دهۀ 
.سال کمر تر کوبا 20سال سقوط کرد، یعنی 

هبود اقتصاد کوبا طی سال هاي اخیر بخشاً ب
عرضۀ نفت ارزان از ونزوئال، در ازاي . پیدا کرد

هزاران پزشک کوبایی که در ونزوئال عمل می 
کنند، رشد توریسم و رشد تجارت با باقی 

درآمد . جهان، همگی نقشی مهم ایفا کرده اند
از سوي پزشکان کوبایی خارج از کشور، نه 
فقط در ونزوئال، مهم ترین منبع ارز خارجی 

چنین یک صنعت روز به ر هماست، و کشو
آهنگ اصالحات بازار . رشد بیوتکنولوژي دارد

. آهسته شده است، و در برخی موارد، معکوس
، دالر از بازار داخلی ممنوع شد، 2004در سال 

. داد» پزوي قابل تبدیل«اما جاي خود را به 
نقش فیدل کاسترو در این دوره جلوگیري از 
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ت، درحالی که رفرم هاي مدافع بازار بوده اس
رویکرد رائول کاسترو اساساً نسبت به بازار، 

بیماري جدي . آشکارتر محسوب می شود
، زمانی که رائول سکان 2006کاسترو در سال 

هدایت را به دست گرفت، گمانه زنی هاي 
بسیاري را در مورد آن چه که پس از مرگ 

.کاسترو رخ خواهد داد، ایجاد کرد

بوروکراسی حاکم  به وضوح الیه اي در درون
» راه چینی«وجود دارد که به سوي به اصطالح 

جلب می شود، راهی که در آن رفرم هاي 
حامی بازار با تداوم حفظ قدرت در دست حزب 

.کمونیست ترکیب می شود

هنگامی که رائول کاسترو ریاست جمهوري را 
در ماه فوریۀ سال قبل به دست گرفت، او از 

ابتکار عمل «رضروري، نیاز به الغاي مقررات غی
بیشتر در کشاورزي و عملی » هاي خصوصی

در بخش هاي [کردن اختالفات درآمدي 
 ]مختلف بر مبناي میزان بهره وري کارکنان

، فروش دي وي 2008در مارس . صحبت کرد
.شد» آزاد«دي پلیر، گوشی موبایل و کامپیوتر 

بهره وري پایین

پایین یکی از مشکالت اقتصاد کوبا، بهره وري 
نیمی از زمین قابل . در بخش کشاورزي است

کشت که متعلق به دولت است، بالاستفاده می 
بنابراین، جزیره اي که می توانست در . باشد

 60مواد غذایی خودکفا باشد، مجبور است که 
رائول . درصد غذاي مصرفی را وارد کند 80تا 

گفته است که به کشاورزان خصوصی حق 
زمین هاي دولتی اعطا استفاده از قطعات 

.خواهد شد تا تولید مواد غذایی تشویق شود

چنین اعالم کرد که سازوبرگ عظیم رائول هم
بوروکرتیک، حتی امتیازات آن را کاهش 

سفر رسمی بین المللی به نصف . خواهد داد
کاهش خواهد یافت و از مزایاي تعطیالت به 

اما مزایاي . مقامات حزبی نیز کاسته خواهد شد
جتماعی براي جمعیت نیز کاهش خواهد ا

، پارلمان کوبا طرح 2008دسامبر  27روز . یافت
اصالحی حقوق مستمري را به تصویب رساند 

 60سال افزایش به  5که سن بازنشستگی را با 
سال براي مردان می  65سال براي زنان و 

در همان جلسۀ پارلمان، رائول اعالم . رساند
ظام مزدي جدید ، ن2009کرد که در ژانویۀ 

اختالفات در . پیشنهادي معرفی خواهد شد
سطح دستمزد، از طریق مرتبط کردن دستمزد 

.با بهره وري، افزایش خواهد یافت

کنگرة ششم حزب کمونیست براي امسال 
رائول از کنگره می . برنامه ریزي شده است
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را مورد بحث » تغییرات ساختاري«خواهد که 
تغییرات، رشد  مجموع کلیۀ این. قرار دهد

شکاف اقتصادي در درون جامعۀ کوبا، همراه با 
مخاطراتی که انسجام اجتماعی کنونی را 

فشارهایی به . مضمحل می کند، خواهد بود
خصوص از درون نسل جوان تر براي الغاي 
قوانین بورورکراتیک و بازگشایی جامعه وجود 

درصد از جمعیت کوبا پس از انقالب  73. دارد
و همان پیوستگی عاطفی سابق را متولد شد 

.با انقالب و رژیم ندارد

رائول کاسترو بحث هاي علنی تري را تشویق 
کرده است، هرچند کنار گذاشتن حاکمیت تک 

، 2008در آغاز سال . حزبی را درنظر ندارد
بحثی در یکی از دانشگاه هاي کوبا میان 
سخنگوي پارلمان، ریکاردو آالرکون، و 

ویدیوي بحث بر روي . داشتدانشجویان وجود 
یکی از دانشجویان . اینترنت پخش گردید

:سؤال کرد

چرا تجارت خرده فروشی در کل کشور از «
پزوي قابل تبدیل استفاده می کند، درحالی که 
کارگران و دهقانان ما با پروي عادي که 

. بار کمتر است، دستمزد می گیرند 25ارزشش 
اندازه کافی پول شما به سه روز نیاز دارید تا به 

»براي خرید یک خمیردندان در بیاورید

آن دانشجو پرسید که چرا مسافرت ها محدود 
است، و او مایل است که بتواند محل کشته 

مسأله این است که آیا . شدن چه گوارا را ببیند
این نوع نقد از سوي جناح متمایل به سرمایه 
داري در بوروکراسی حاکم براي اهداف و 

ودش مورد استفاده قرار خواهد مقاصد خ
گرفت؟ یا این که یک چپ سوسیالیست 

منسجم می تواند در کوبا ساخته شود؟

مسائل اقتصادي جدید

سال گذشته، کوبا از ویرانی هاي سه توفان 
میلیارد  10خسارات در مجموع به . آسیب دید

درصد تولید ناخالص  20دالر رسید که معادل با 
یم میلیون خانه نابود بیش از ن. داخلی می شد

شد یا آسیب دید، و بسیاري از محصوالت 
سال  6تا  3به گفتۀ رائول کاسترو، . نابود شدند

وقت خواهد گرفت که کشور این خسارات را 
.جبران کند

، کل اقتصاد به طور قابل 2008طی سال 
رشد تولید . توجهی آهسته تر رشد کرد

درصد بود، درحالی که  4.3ناخالص داخلی 
درصد تعیین شده بود و رشد  8رشد هدف 

عالوه بر پیامدهاي . درصد بود 20077.5سال 
 توفان ها، کشور از افزایش قیمت هاي مواد
غذایی ضربه خود، هم زمان قیمت کاالي 
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صادراتی اصلی آن، یعنی نیکل، به تندي 
درصدي  70این منجر به افزایش . سقوط کرد

.کسري تجاري دولت شد

دي جهانی نیز به سرمایه گذاري بحران اقتصا
هاي پایین تر کمپانی هاي خارجی انجامیده 

شریت «کمپانی معدن کانادایی، . است
تصمیم گرفت که سرمایه گذاري » اینترنشنال

روي افزایش ظرفیت استخراج نیکل را به بعد 
اعالم کرده که » تلکام ایتالیا«. موکول کند

سهم خود در شرکت مخابراتی کوبایی 
تنها بخش توریسم . را خواهد فروخت» کساات«

بود که توانست نیرومند باقی بماند، و رکورد 
میلیون  2.35با  2008جدیدي را در سال 

کوبا از نفت ارزان ونزوئال . بازدیدکننده بشکند
برخودار بوده، اما سقوط سریع قیمت هاي 
نفت، بخشنده بودن در دورة پیش رو را براي 

.هد ساختونزوئال دشوارتر خوا

امید جدید با اوباما؟

فشار بر روي رئیس جمهور جدید ایاالت 
متحده براي لغو تحریم ها علیه کوبا که از سال 

در ژوئیۀ . اعمال شده، رو به رشد است 1962
سال گذشته، اتحادیۀ اروپا تحریم هاي 

اجرایی  2003سیاسی علیه کوبا را که در سال 
حده، مرتفع کرد، با وجود اعتراضات ایاالت مت

کوبا در نهادهاي حکومتی مختلف . ساخت
. امریکاي التین نیز بیش تر ادغام شده است

طی نشست رؤساي جمهور امریکاي التین در 
برزیل در اواسط دسامبر، درخواست هاي 
جدید مطرح شد که ایاالت متخده باید تحریم 

اوو مورالس، رئیس جمهور . را پایان دهد
رد که چنان چه اوباما بولیوي، حتی پیشنهاد ک

سازمان دولت «تحریم ها را تا پیش از نشست 
در ماه آوریل پایان ) OAS(» هاي امریکا

ندهد، تمامی کشورها باید تهدید به قطع 
. روابط دیپلماتیک خود با ایاالت متحده کنند

سازمان دولت (» ریو«کوبا همچنین به گروه 
هاي امریکاي التین و کارائیب که در سال 

به عنوان هیئت بدیل در برابر سازمان  1986
دولت هاي امریکا تحت سلطۀ ایاالت متحده 

.راه یافت) ایجاد شد

شوراي عمومی سازمان ملل در ماه اکتبر براي 
هفدهمین سال متوالی رأي به قطعنامه اي دارد 
که ایاالت متحده را تشویق به لغو تحریم ها 

با امریکا تنها اسرائیل و پاالئو همراه . می کرد
کشور  185رأي منفی دادند، در حالی که رأي 

.مثبت بود

حمایت از تحریم ها در داخل امریکا، به 
خصوص در میان نسل دوم امریکایی هاي 
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طبق یک . کوبایی تبار نیز رو به کاهش است
نظرسنجی اخیر از سوي مؤسسۀ پژوهش افکار 

درصد  55عمومی دانشگاه بین المللی فلوریدا، 
یکایی هاي کوبایی تبار اکنون علیه از امر

درصد مدافع رفع  66. تحریم هستند
درصد  65محدودیت ها روي سفر به کوبا و 

مخالف محدودیت وجوه ارسالی به خانواده ها 
درصد معتقد هستند که تحریم به  23. در کوبا

 56شکلی ضعیف عمل می کند، درحالی که 
می درصد فکر می کند که تحریم ها اصالً کار ن

.کند

، یک »کارلوس ساالدریگاس«بی بی سی با 
ساله از میامی صحبت  60کوبایی -امریکایی

او تمام زندگی خود را به جمهوري . کرد
خواهان رأي داد، اما در انتخابات اخیر ریاست 

.جمهوري امریکا، اوباما را انتخاب کرد

الزم نیست که خیلی باهوش «: او می گوید
سال امتحان کردن  50ز باشید که بفهمید بعد ا

چیزي که کار نکرده است، شاید موقعش فرا 
.»رسیده است که چیزي جدید را امتحان کنیم

او فکر می کند که راه بهتر تغییر کوبا این است 
که به امریکایی هاي کوبایی تبار اجازه داده 

از این » عاملین تغییر«شود که به عنوان 
.جزیره بازدید کنند

کارزار انتخاباتی گفت که او  اوباما در طول
محدودیت هاي خشن تري را که به وسیلۀ 

اجرا شد، یعنی زمانی که  2004بوش در سال 
شمار بازدیدها از کوبا، یک بار در هر سه سال 

در قیاس با یک بار در سال تا پیش از (بود 
چنین مقدار بوش هم. ، لغو خواهد کرد)این

می وجوه ارسالی را که بازدیدکنندگان 
هزار دالر  3توانستند با خود به کوبا ببرند، از 

بسیاري از شرکت هاي . دالر کاهش داد 300به 
ایاالت متحده مایل اند که خود را در کوبا 
مستقر کنند و از همان نمونۀ کانادا که به 
شریک تجاري کوبا تبدیل شده است، پیروي 

اکثر استراتژیست هاي حامی سرمایه . کنند
فهمند که یک راه کاراتر براي  داري نیز می

انداختن کوبا در مسیر سرمایه داري، این است 
که کشور را با سیلی از اجناس ارزان پر کنند، 
درحالی که تحریم ها به تقویت حمایت براي 

.رژیم کوبا کمک می رساند

سوسیالیست ها خواهان پایان فوري تحریم ها 
آیندة . بدون هرگونه قید و شرطی هستند

الب کوبا ارتباطی تنگاتنگ با مبارزه براي انق
. سوسیالیسم در کل امریکاي التین دارد

بازگشت سرمایه داري در کوبا می تواند براي 
چنین چپ ها و طبقۀ جمعیت جزیره و هم

کارگر و فقرا در سرتاسر امریکاي التین فاجعه 
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در عین حال، روي کار آمدن یک . بار باشد
کشورهاي قاره،  رژیم سوسیالیستی در سایر

می تواند راه را به سوي یک فدراسیون 
سوسیالیستی امریکاي التین باز کند که براي 
محافظت از دستاوردهاي انقالب کوبا تعیین 

.کننده خواهد بود

دو انتخاب

دو انتخاب پیش روي کوبا وجود دارد؛ بازگشت 
به سرمایه داري، با تمام پیامدهاي وحشتناك 

دمکراسی کارگري واقعی و آن، یا بازگشت به 
تر معناي سرمایه داري براي کوبا، پیش. حقیقی

در سقوط اجتماعی رژیم هاي استالینیستی 
سابق اروپاي شرقی و اتحاد شوروي در دهۀ 

اکنون پس از چند سال . دیده می شود 1990
مهلت اقتصادي، این کشورها در بهت رکود 

عی هستند، همراه با بیکاري، فقر و تنزل اجتما
اعتراضات توده اي علیه حکومت . روزافزون

هاي حامی سرمایه داري، در سرتاسر دولت 
. هاي بالتیک و اروپاي شرقی رخ می دهند

براي دولت هاي استالینیست سابق، بازگشت 
سرمایه داري به شکلی مهیب و غیرعادي به 

.شکست انجامیده است

دمکراسی کارگري در کوبا، می تواند شاهد 
قالب باشدو تبدیل آن به سرمشقی احیاي ان

این به . براي توده هاي تحت ستم در همه جا
معناي پایان انحصار تک حزبی، انتخابات بی 
طرفانه براي شوراهاي کارگري حقیقی، شامل 
حق تروتسکیست ها براي شرکت در انتخابات، 
کنترل سفت و سخت بر درآمدها و حق عزل و 

اگر . ودنصب تمامی مقامات منتخب خواهد ب
چنین اقداماتی اجرا شوند، این می تواند نقطۀ 
عطفی نه فقط براي کوبا، که براي مبارزة 

.انقالبی در همه جا گردد

http://www.socialistworld.net/doc/3
402

http://www.socialistworld.net/doc/3402
http://www.socialistworld.net/doc/3
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مارکسیزم انقالبی و مبارزة مسلحانه

احیاي «بال بحثی در جلسۀ به دن
در مورد درس هاي انقالب کوبا، » مارکسیستی

سؤاالتی در مورد موضع مارکسیست هاي 
انقالبی در قبال مبارزة مسلحانه و 

لذا مقدمتاً مصاحبه با . طرح شد» چریکیسم«
را که  1977رفیق مازیار رازي در سپتامبر 

کارگر سوسیالیست  دربارة همین موضوع در
انتشار یافته بود،  1997سپتامبر  45شماره 

. مجدداً براي اطالع رفقا انتشار می دهیم
مطالب تکمیلی نیز به زودي منتشر خواهند 

کارگر میلیتانت. شد

***

42شماره » تکارگر سوسیالیس«در : سؤال
انتشار » توماك آمارو«سرمقاله اي در مورد 

یافت که عده اي از رفقا را نگران خط سیاسی 
» مبارزة مسلحانه«در قبال » هیئت مسئوالن«

برخی از رفقا موضع هیئت . کرده است
البی مسئوالن را مغایر با اصول سوسیالیزم انق

قلمداد کرده اند، نظر خود را در این مورد 
.بدهید

در ابتدا باید ذکر کنم که ایرادهاي رفقا : پاسخ
در مورد سرمقالۀ ) چه کتبی و چه شفاهی(

مورد استقبال ماست، زیرا  42نشریۀ شمارة 
توماك «که این ایرادها در حاشیۀ ماجراي 

مبارزة «زمینه را براي بحث پیرامون » آمارو
بین طیف سوسیالیست هاي انقالبی » انهمسلح

بازنگري مواضع ما دربارة . باز کرده است
از اهمیت » تروریزم«و » مبارزة مسلحانه«

.بسیاري برخوردار است

، برخالف نظر »هیئت مسئولین«اما سرمقالۀ 
برخی از رفقا، اصول سوسیالیست هاي انقالبی 

:را زیرپا نگذاشته است، زیرا که

ه کرد که این مقاله در چه اول، باید توج
. موقعیتی نوشته شده و حامل چه پیامی است

این مقاله در زمانی نگاشته شده است که کل 
نظام سرمایه داري بین المللی و شبکه هاي 

. آ. سیا، موساد، اس(جاسوسی و ضربتی آن 
با همکاري کلیۀ مطبوعات ) اس و غیره

جوان را جشن  14بورژوایی، به قتل رسیدن 
اجساد این عده در صفحۀ اول . ته بودندگرف

. ظاهر شده بود) و ژاپن(اکثر مطبوعات غربی 
تبلیغات گستردة شبکه هاي جاسوسی 

، که »توپاك آمارو«امپریالیستی نه تنها متوجه 
براي تهدید و تحمیق کلیۀ زحمتکشان و 

آن ها با . کارگران جهان طراحی شده بود
ی به جوان می خواستند درس عبرت 14کشتن 

http://www.nashr.de/n/k_s/ks45.pdf
http://www.nashr.de/n/k_s/ks42.pdf
http://www.nashr.de/n/k_s/ks45.pdf
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.کلیۀ نیروهاي انقالبی دهند

بدیهی است که در چنین موقعیتی ارائۀ 
ستونی در نشریه در دفاع » دو  و نیم«سرمقالۀ 

نمی تواند ایرادي اصولی » توماك آمارو«از 
، یا »تحلیل«این مقاله به منظور . داشته باشد

و یا دفاع از » مبارزة مسلحانه«دفاع از خط 
وشته نشده بود، که ن» توماك آمارو«نظریات 

جوان 14در دفاع از » تهییجی«مقاله اي بود 
مبارز علیه توطئۀ بین المللی شبکه هاي 

. »فوجیموري«جاسوسی امپریالیستی و دولت 
البته براي خنثی سازي تبلیغات دولت هاي 

در دفاع از این » سرِ ترکه«سرمایه داري 
و آن هم به خودي (جوانان کمی خم شده بود 

اد اصولی نمی تواند داشته باشد، زیرا خود ایر
).در مواردي چنین برخوردهایی ضروري است

دوم، در همان مقالۀ کوتاه و تهییجی، ما موضع 
خود را در نارسا بودن شیوة مبارزة مسلحانه 

براي نمونه در جملۀ آخر . تأکید کرده بودیم
مبارزة "صرف «: مقاله چنین آمده است

مدت نیازهاي  پاسخ گوي دراز "مسلحانه
در هیچ جاي . »جنبش کارگري نخواهد بود

خط «مقاله از شیوة مبارزة مسلحانه و یا 
توماك آمارو دفاع نشده، که تأکید » سیاسی

اصلی علیه توطئه هاي دولت هاي سرمایه 

در این مقاله تنها واقعیت ها . داري بوده است
در مورد تاریخچۀ توماك آمارو و هدف آن ها 

.امی ذکر شده بوداز چنین اقد

بنابراین، ایراد رفقا مبنی بر کنارگذاري اصول 
.سوسیالیزم انقالبی، به جا نیست

اصوالً قابل دفاع هست؟» تروریزم«آیا : سؤال

را روشن » تروریزم«ابتدا باید تعریف خود از 
دشمنان طبقاتی ما، همواره از . کنیم

! کمونیست ها شاکی بوده و هستند» تروریزم«
زي همیشه فعالیت پرولتاریا علیه خود بورژوا

. محکوم کرده است» تروریزم«را با برچسب 
و حتی » تحریم اقتصادي«، »اعتصاب«آن ها 

. می دانند» تروریزم«کارگران را » اعتراض«
اگر شبکه هاي جاسوسی و پلیسی امپریالستی 
ما را به این علت محکوم به تروریزم می کنند، 

ما تروریست «می کنیم با صداي بلند اعالمما
اگر مبارزة جمعی توده هاي زحمت کش ! »ایم

» تروریزم«علیه نظام پلیسی سرمایه داري 
واضح است که . است، ما مدافع آن هستیم

. منظور واقعی کلمۀ تروریزم این ها نیستند
مفهوم واقعی آن، به قتل رسانیدن یک فرد، به 
 آتش کشیدن کارخانه اي و یا تهدید به کشتن
. مدیر یک کارخانه و یا یک وزیر و غیره است

این ها روش هایی هستند که سوسیالیست 
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.هاي انقالبی با آنان سخت مخالف اند

به اعتقاد ما سازمان دهی طبقۀ کارگر در 
راستاي سرنگونی کل نظام سرمایه داري 

) گرچه عملی است دراز مدت و پرمشقت(
و یا  نتیجۀ مهم تري از ترور یک مدیر کارخانه

اولی نظام را از . یک وزیر به بار خواهد آورد
بین می برد و دومی عده اي را براي مدت 

اولی یکی از هدف . می کند» ارضا«کوتاهی 
هاي اساسی کمونیست هاست و دومی روشی 
است که سنتاً آنارشیست ها و خرده بورژوازي 
در درون جنبش کارگري به آن روي آورده و 

رزة جمعی علیه کل نظام ما به مبا. می آورد
ما خواهان . سرمایه داري اعتقاد داریم

. جایگزینی خود به جاي توده ها نیستیم
انقالب تنها از طریق فعالیت جمعی توده هاي 

این ها مواضع . وسیع مردم عملی است
سوسیالیست هاي انقالبی بوده و هست و هیچ 

این اعتقادهاي » اتحادیه«کسی در درون 
.ی را کنار نگذاشته استاساسی کمونیست

اما، سؤال این است که به اعتقاد رفقا، عمل 
صرف نظر از خط سیاسی آن (» توماك آمارو«

مترادف با یک عمل تروریستی صرف بوده ) ها
) مسلح(است؟ و یا یک فعالیت تبلیغاتی 

جوان قصد کشتن  14حساب شده؟ آیا این 

کسی را داشتند؟ و یا عده اي را براي مذاکره 
اي رهاسازي زندانیان سیاسی با هدف بر

تبلیغاتی و افشاي دولت پرو به گروگان 
گرفتند؟

و » تروریزم«به اعتقاد ما باید وجه تمایزي بین 
یک عمل مسلحانه در راستاي یک هدف 

گرچه کار تروریستی نیز (مشخص، قایل شد 
).می تواند همراه با عمل مسلحانه باشد

ها و لنین  مواضع اوایل قرن بیستم بلشویک
روشن فکرانی (» نارودنیک ها«علیه تروریزم 

را محدود به ترور شخصیت » انقالبی«که کار 
را نباید به ) هاي دولت تزاري می کردند

وضعیت اواخر قرن بیستم به عده اي که هدف 
. و قصد کار تروریستی را ندارند منطبق کرد

و (تجربۀ مبارزة مسلحانه در آمریکاي التین 
ن داد که این گونه مبارزات با فعالیت نشا) چین

هاي تروریستی اوایل قرن بیستم متفاوت بوده 
مبارزة چریکی، گرچه مورد تأیید ما . و هستند

براي . نیست، اما باید مورد بررسی قرار گیرد
از » چه گوارا«مثال آیا می توان خط سیاسی 

جنگ چریکی را مترادف با نظر یک نارودنیک 
در روسیه دانست؟ آیا  و یا یک آنارشیست

جنگ هاي چریکی در چین را می توان با عمل 
ترور فردي مقایسه کرد؟ بدیهی است که پاسخ 
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صرف نظر از (انقالب کوبا و چین . منفی است
تناسب قوا در ) تمام ایرادهاي اساسی آن

سطح جهانی را براي دوره اي به نفع جنبش 
 عدم پیروزي نهایی آن عده. کارگري تغییر داد

آنان » چریکی«را نباید صرفاً در عملیات 
ایرادهاي اصلی در جاي دیگري . جستجو کرد
عمدتاً در عدم رعایت دمکراسی (نهفته بودند 

).کارگري

پس به نظر شما مبارزة مسلحانه می : سؤال
تواند قابل دفاع باشد؟ و اگر چنین است، 

با حزب سازي » مبارزة مسلحانه«ارتباط 
چیست؟

طور که ذکر شد، دفاع از مبارزة همان : پاسخ
. مسلحانه بستگی به هدف و انگیزة آن دارد

نباید فراموش کرد که سوسیالیست هاي 
به طور «انقالب نمی توانند با مبارزة مسلحانه 

مارکسیست ها نه . مخالف باشند» عمومی
واقعیت این . دگماتیک اند و نه خیال پرداز

هایت است که هر رژیم سرمایه داري را در ن
سرنگون کرد، زیرا که رژیم » مسلحانه«باید 

» خواهش و تمنا«و با » مؤدبانه«هاي ارتجاعی، 
براي . قدرت را به کارگران واگذار نمی کنند

تسخیر قدرت سیاسی، میلیشیاهاي کارگران و 
رو «زحمتکشان در مقابل نیروهاي مسلح رژیم 

تاریخ روش دیگري . قرار خواهند گرفت» در رو
.ه نکرده و به اثبات نرسانده استرا تجرب

اما، مبارزة مسلحانه صرفاً در دورة تسخیر 
مبارزة مسلحانه در . قدرت نیز طرح نمی گردد

واقع بخش مهمی از ساختن حزب انقالبی 
رفیقی که در مقاله اي می نویسد که . است

مبارزة مسلحانه مانعی است در راه ساختن 
ه است حزب پیشتاز انقالبی، سخت در اشتبا

به خصوص در وضعیتی که دمکراسی (
بورژوایی وجود نداشته باشد و اختناق و 
سرکوب توسط یک رژیم ارتجاعی اعمال 

مانند کشورهاي آمریکاي التین و   -شود
در زندگی واقعی روزمرة » حزب سازي«). ایران

کارگران صورت می گیرد و نه در کتابخانه ها 
. تههاي انقالب هاي گذش»تئوري«متکی بر 

تزها و تئوري هایی که با واقعیت یک جامعه 
انطباق نداشته باشند، به درد آن جامعه نمی 

در جوامعی نظیر ایران ساختن حزب . خورند
انقالبی، خواه ناخواه با مبارزة مسلحانه پیوند 

.می خورد

براي روشن تر شدن این بحث مثالی می 
فرض کنیم در ایران یک حزب پیشتاز . آوریم
ی وجود داشته و قصد دارد در میان انقالب

پیشروي کارگري و کارگران کارخانه ها تبلیغ 
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بدیهی است که به محض حضور در یک . کند
کارخانه با نیروهاي مسلح رژیم مواجه شده و 
نه تنها تبلیغی صورت نمی گیرد که مبلغان نیز 

مسلحانه از » دفاع«در نتیجه . می رونداز بین
غ و ترویج نظریات انقالبی خود در راستاي تبلی

و در نتیجه ساختن یک حزب انقالبی، در 
. وضعیت اختناق، به انقالبیون تحمیل می گردد

بدیهی است یک حزب سراسري، باید شاخۀ 
نظامی خود را نیز داشته باشد، وگرنه به 

دفاع مسلحانه از خود . سرعت نابود می گردد
 با این. است» مبارزة مسلحانه«نیز به نوعی 

تفاوت که هدف این گونه عملیات در راستاي 
.ایجاد یک حزب انقالبی است

سوسیالیست هاي » استراتژي«در نتیجه 
. است» حزب پیشتاز انقالبی«انقالبی ایجاد 

حزبی که باید تدارك انقالب را در راستاي 
سرنگونی دولت سرمایه داري و تشکیل نظام 

ک اما در این راه تاکتی. شورایی سازمان دهد
مبارزة «هاي مختلفی اتخاذ می گردد، که 

ما با . یکی از این تاکتیک هاست» مسلحانه
هم استراتژي و «تزهایی که مبارزة مسلحانه را 

.می دانند، مخالفیم» هم تاکتیک

در پرو » توماك آمارو«به نظر شما آیا : سؤال
در حال ساختن یک حزب انقالبی اند؟

خرده «یش توماك آمارو، یک گرا! خیر: پاسخ
و شبه آنارشیستی است » بورژوا رادیکال

روش ). حتی اگر کلیۀ اعضاي آن کارگر باشند(
اما عملی را که . آن به طور قطع اشتباه است

آن ها سازمان دادند، تأثیر بسیاري در پرو و 
در آتیه جوانان . سایر نقاط جهان گذاشت

بسیاري، در غیاب یک حزب پیشتاز انقالبی، 
در زمانی که . ان جلب خواهند شدبه این سازم

خرده بورژوا «یک جریان ) به هر علت(
به خصوص (با یک رژیم ارتجاعی » رادیکال

رژیمی که توسط دولت هاي سرمایه داري 
رو در رو می شود؛ در ) غربی حمایت می شود

وضعیتی که هیچ آلترناتیو انقالبی در آن 
جامعه وجود نداشته باشد، نقش سوسیالیست 

این نیست !) آن هم خارج از گود(نقالبی هاي ا
که توطئه هاي امپریالیستی را عمده نکرده، 
روحیۀ جوانان را نادیده گیرد و همۀ حملۀ 

استناد (اصلی را متوجه آن گروه مسلح کنند 
سال پیش بلشویک ها مسأله  100بر نظریات 

بدیهی است این ها ). اي را تغییر نمی دهد
شیستی و چریکی گرایش هاي فکري شبه آنار

داشته و نظریاتشان شاید رفرمیستی نیز 
باشد، اما در عین حال، در این مقطع، از 
نزدیک ترین متحدان سوسیالیست هاي 

ضمن نقد روش اشتباه آن ها، . انقالبی اند
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حملۀ اصلی نخست باید متوجه نیروهاي 
سپس . ضربتی و جاسوسی سرمایه داري باشد

شنوا پیدا  در درون جوانان می توان گوش
کرده و صبورانه برنامۀ انقالبی و روش صحیحی 
را در مقابل روش و برنامۀ انحرافی آن ها ارائه 

تنها !). آن هم در عمل و نه تئوري و حرف(داد 
از طریق چنین برخوردي است که می توان با 

.انحراف هاي آن ها مقابله کرد

اما آیا این ها نظریاتی مشابه مواضع : سؤال
ریستی بین الملل چهارم نیست که در سانت

مقابل امپریالیزم خود را در جبهۀ جریانات 
بورژوایی قرار می دهد؟

!خیر چنین نیست: پاسخ

دبیرخانۀ (اول، مواضع بین الملل چهارم 
ما نیز با آن ها . ایرادهاي بسیاري دارد) متحده

موافق نیستیم و به این علت سال هاست که از 
. و تشکیالتی کرده ایمآن ها برش سیاسی 

البته نه (بدیهی است که حمایت نظامی 
و سازمان هاي مشابه (این سازمان ) سیاسی

از خمینی یا صدام در جنگ ) تروتسکیستی
آن ها علیه امپریالیزم آمریکا، نادرست بوده 

هم چنین دفاع سیاسی آن سازمان از . است
اما این مواضع را . ساندنیست ها غیراصولی بود

توان با دفاع از یک عمل مسلحانه مقایسه نمی 

رژیم هاي صدام و خمینی، رژیم هاي . کرد
ارتجاعی در حکومت هستند که از ابتدا زیر 
لواي مبارزه با امپریالیزم به سرکوب جنبش 

دست آخر . کارگري و زحمتکشان پرداخته اند
در نتیجه . نیز با امپریالیزم توافق خواهند کرد

بی هرگز نباید تن به سوسیالیست هاي انقال
رژیم . حمایت به یک رژیم سرمایه داري دهند

ساندیستی، گرچه ارتجاعی نبود، اما کماکان 
این ها نیز . یک دولت سرمایه داري را احیا کرد

باید . نمی بایستی مورد حمایت قرار گیرند
) حتی با برنامۀ رفرمیستی(میان جریانی مبارز 

و یک دولت که هنوز در حکومت قرار نگرفته 
سرمایه داري استقرار یافته وجه تمایز قایل 

.شد

دوم، حملۀ آمریکا و غرب به عراق، مترادف 
جبهه مبارزان . بود با ایجاد یک جبهه سوم

. کُرد در شمال و مسلمان شیعه در جنوب عراق
بنابراین شعار ما حمایت از جبهۀ سوم علیه 

ما از جبهۀ . تهاجم آمریکا و دولت عراق بود
ردم زحمت کش عراق علیه دولت هاي م

این وضعیت را نمی . سرمایه داري دفاع کردیم
به هر حال در پرو . توان با پرو مقایسه کرد

مردم پرو توسط . جبهۀ سومی وجود ندارد
دولت ارعاب شده و تنها واکنش توسط 
مبارزات مسلحانه عده اي از نیروهاي چپ 
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رو چنان چه ما در پ. سازمان یافته شده است
را شکل نداده باشیم، » حزب انقالبی«بدیل 

نمی توانیم، بدون ارائه هیچ آلترناتیو کنکرت، 
نمی . تنها به مبارزات مسلحانه ایراد بگیریم

دولت ارتجاعی «: توانیم به توده ها بگوییم که
 "توماك آمارو"است و مبارزات مسلحانه 

آلترناتیوي خود ارائه » هیچ«و ! »انحرافی است
غیر از تأکید بر مواضع اوایل قرن (ندهیم 

بیستم لنین علیه ناردونیک ها و یا چگونگی 
چه باید «ساختن یک حزب متکی بر جزوة 

ما در دعوا «: باید به توده ها بگوئیم که). »کرد
و ) و امپریالیزم(بین دولت سرمایه داري 

مبارزین مسلح، در کنار توده ها قرار داریم و از 
ل مبارزه در این مقطع، آن جایی که تنها شک

است ما از این مبارزه در  "مبارزة مسلحانه"
اما در عین حال به . مقابل رژیم دفاع می کنیم

ما باید آلترناتیو خود » .این شیوه انتقاد داریم
!را در عمل به توده ها ارائه دهیم و نه در حرف

سوم، موضع گیري فوق، ریشه در مارکسیزم 
. بین الملل چهارم دارد و نه در تروتسکیزم

براي نمونه مارکس، گرچه کمون پاریس را 
زودرس می دانست، ضمن انتقاد به 

. پاریس در کنار آن ها قرار گرفت» انقالبیون«
حتی لنین ضمن شدیدترین انتقادات به 
نارودنیک ها و تروریست ها همواره در مقابل 

حتی (پلیس تزار موضعش حمایت از آن ها بود 
).ناتیو حزب انقالبی مطرح بودزمانی که آلتر

نمی تواند الزاماً » کتابی«بنابراین، برخوردهاي 
در ضمن . ما را به یک موضع صحیح برساند

مواضع انحرافی برخی از نیروهاي چپ را نمی 
. توان مالك موضع گیري قرار داد

سوسیالیست هاي انقالبی باید متکی بر تجارب 
خص و نظري و عملی، با تحلیل از وضعیت مش

انطباق آن با استراتژي حزب سازي، در قبال 
این موضع . مسایل اجتماعی موضع گیرند

گیري باید ما را در راستاي تدارك اهداف خود 
این مواضع بایستی پیوند ما را با . یاري دهد

بی توجهی . قشر پیشروي کارگري بیشتر کند
به مسایل کارگري و برخوردهاي دگماتیک و 

از » دنباله روي«آن روي سکۀ کتابی به آن ها، 
.توده هاست

متشکرم

:مقاالت مرتبط

انقالب و ضد انقالب در آمریکاي التین  ةجزو
مازیار رازي ۀنوشت

http://www.nashr.de/2/razi/latin/0.pdf
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تروتسکی، 

آن طور که در کوبا آموخته می شود

یی که ، خانمی کوبا»دیزي بالرا«نوشته اي از 
ساله و فارغ التحصیل شیمی  22در آن زمان 

، 2010این نوشته در سال . هسته اي در کوبا بود
.منتشر شد» هاوانا تایمز«در 

سیروش داشنفر: ترجمه

***

که با نام لئون  -داویدوویچ برونشتاین فلی
در   -تروتسکی بهتر براي جهان شناخته شده

در کوآیاکان، مکزیک،  1940اوت  21روز 
گمان کنم که شاید نام این انقالبی . رگذشتد

روس، در کالس هاي تاریخ معاصر نخستین 
سال دبیرستان، در کوبا، به گوشم خورده 

.باشد

منتها، نام تروتسکی در آن کتاب تاریخی که 
از کالس . سالگی داشتم، نیامده بود 15، 14در 

هاي آن موقع تنها چهرة لنین را به یاد می 
.ان می ستودمآورم که معلم

آموز دیگر کالس، من هم دانش 30مثل بیش از 
لنین را به عنوان تنها رهبر اصلی و عملی 

. انقالب سوسیالیستی کبیر روسیه می شناختم
تنها خاطرة دیگري که از آن کالس ها به یاد 
می آورم، روزي بود که علل فروپاشی اتحاد 

-جماهیر شوروي را آموختم؛ بسیاري از دانش

ن در کالس درس، بنا به دلیلی، طوري به آموزا
یک دیگر نگاه می کردند که تو گویی به ما 

.خیانت شده بود

درس هاي تاریخ به پایان می رسید، درست 
مثل سایر مطالعات من در دبیرستان، بدون این 
که حتی بفهمم یک لئون تروتسکی هم وجود 

تنها چند روز پیش، برنامۀ خود را . داشته است
آغاز  -و برحسب تصادف محض  -شگاهدر دان

کردم؛ ترانه اي از یک خوانندة فولک کوبایی 
دربارة نقش تروتسکی به عنوان یکی از چهره 

.شنیدم 1917هاي اصلی انقالب روسیۀ 
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نام این انقالبی در ذهنم فرو رفت، اما اطالعات 
در مورد او، درهرجایی که می شد به دنبالش 

سال سوم دانشگاه  تا باألخره. رفت، نایاب بود
شد؛ خودم را در بین یک گروه خاص از افراد 
یافتم؛ آن ها بودند که اجازه دادند روایت کامل 
بخشی از تاریخ را کشف کنم که هیچ کسی 

.آشکار کردنش را براي من ضروري نمی دید

نهایتاً نام تروتسکی دیگر تنها یک نام نبود، 
بلکه براي من به شخصی تبدیل شد که 

ماتی حیاتی را براي انقالب روسیه انجام اقدا
او نمایندة اصلی شوراي پترزبورگ و . داده بود

.همین طور سازمانده ارتش سرخ بود

شاید همین که در قبل هرگز هیچ چیز از 
تروتسکی نمی دانستم، من را به خواننده اي 
بدل کرد که اکثر آثار او ببلعم؛ آثاري که در 

و ) 1930(» داومانقالب م«بین آن ها باید 
را ) 1936(» انقالبی که به آن خیانت شد«

.برجسته کنم

اوت، هفتادمین سالگرد حملۀ مهلکی بود  20
که از سوي باند استالینیست علیه مردي 
صورت گرفت که در عمل و نوشته هاي خود 
عشق به پرولتاریاي جهانی را به معرض نمایش 

ر او اطمینان داشت که یک ساختا. گذاشته بود
اجتماعی متفاوت از سرمایه داري، می تواند 

.زندگی را از بند تمامی اشتباهات آزاد کند

با وجود همۀ این ها، این تروتسکی هنوز در 
هیچ . کتاب هاي تاریخ کوبا ظاهر نمی شود

گذار بین الملل چهارم نمی اشاره اي به بنیان
شود، سازمانی که خود وقف مبارزه علیه 

لیه آن دسته کسانی که ع ؛بوروکراسی کرد
علیه  ؛خود را بهاي کار دیگران غنی می کردند

انی که در برجسته کردن تمایزات طبقاتی کس
در جامعه اي که قصد ساختن سوسیالیسم را 

و علیه دارد، حساسیتی به خرج نمی دادند؛ 
کسانی که نمی گذاشتند کارگران خود 

.مشارکت کنند یا تصمیم بگیرند

تاریخی که در  بهکه او را  پس آیا مهم نیست
؟ بازگردانیماین جزیره آموزش داده می شود 

شخصی که تا آخرین روزهاي زندگی خود، 
حقیقتاً به مقابله با انحطاط جوامعی که 

.سوسیالیستی خوانده می شوند، متعهد بود

2010اوت  17


