
 

  دل کاسترويمصاحبه با ف

  یفاجعه فروپاش
   دادد نخواهیکوبا رو در

  
تخت ي پا-ن يب در ويچاپ آلمان، در آستانه اجالس کارائ" ونگه ولتي"روزنامه چپ گرای 

دل کاسترو رهبر کوبا انجام داده ير را با فيش برگزار شد، مصاحبه زي روز پ١۵ که -شياتر
 :است

 
  ن شما خواهد شد؟يبرادرتان جانش" رائول"د، يگر نباشی دیلياگر شما، بهر دل -
ل جلسه خواهد داد و يتشک"  کوبایت مليشورای امن" روی دهد، یاگر برای من اتفاق -

ن يمطابق قانون، پس از ا. را بعنوان رهبر کشور انتخاب خواهد کرد" رائول"نان دارم ياطم
توجه داشته . د کنديائن انتخاب را تي دهد تا ایل جلسه مي حزب تشکیاسيات سيانتخاب، ه

ست های ياليسوس. روزی رساندند و رهبری کردنديد که انقالب کوبا را سه نسل به پيباش
ن راه را ادامه يز ايقطعا نسل بعد از ما ن. ست و سپس نسل مايني لن-ست ي، حزب مارکسیخلق

ان، مبارزه يانمبارزه با ج.  را گذراندیار سختينسل ما دوران بس. ميستيما نگران ن. خواهد داد
 که بر سر یبيسم، جنگ و آوار مهيکا، مبارزه با تروري امریبا محاصره اقتصادی و نظام

ن متخصصان علم و صنعت، قهرمانان کار، يان نسل ما بزرگترياز م. انقالب اکتبر فرود آمد
 به یاکنون نسل جوان. ت کردندينخبگان و آموزگاران برخاستند و کشور و انقالب را هدا

ان، کارگران و جوانان پرشوری که يدانشجو. ميد آن را هم به حساب آوريه آمده که باصحن
 .ميد با آنها  ارتباط تنگاتنگ برقرار کنيبا
 
 د کوبا خواهند بود؟یندگان نسل جدین نسل شما، نمايد، جانشيد بگوئي خواهیم -
د دارد  وجویفيالبته مسائل بغرنج و ظر.  شودیگر مين نسل ديک نسل جانشيشه يهم -

نسل . م که انقالب منحرف نشودي را فراهم سازینه ايم و زميد آنها را در نظر داشته باشيکه با
 که یاشتباهات. ميل نداشتن تجربه مرتکب شدي را مرتکب شود که ما بدلید اشتباهاتيد نبايجد

 از یا بخشم و بي از آنها غلبه کرده ایامروز بر بخش. مي کنینيش بيم آنها را پيبموقع نتوانست
 شود از ی کشور میل رهبري که آماده تحوینسل چهارم. ميحال مبارزه ا آنها همچنان در

 را یدان شده است و کشوري وارد میشتري و دانش بیات ما آموخته است و با آگاهيتجرب
.  آنستیش رويز در پي نیاري بسی شده اما کارهایاري بسیرد که در آن کارهاي گیل ميتحو

ش ياندازه کوبا تجربه اندوخته و پست که به ي در جهان نید، معتقدم کشوريواهراستش را بخ
دز مبارزه يم که با اي فرستیقا ميق سازمان ملل متخصص به افريامروز ما از طر. رفته باشد

 توانند یز نمياالت متحده و اروپا ني ایحت. رديده بگين نقش کوبا را ندي تواند ایجهان نم. کند
قا يدر افر.  در آنجاها مشغول کارندی بفرستند که اکنون پزشکان کوبائینقاطهزار پزشک به 

 که ی توانند در وسعتی مبالغه باشد، اما بهرحال نمید رقم هزار کميشا. ني التیکايو امر
 هزار پزشک به سازمان ۴ما . ن نقاط حضور دارند، حضور داشته باشنديپزشکان کوبا در ا

ن يا. ق سازمان ملل هستندي هزار آن سرگرم خدمت از طر٣کنون م که ايشنهاد کرده ايملل پ
ژه ادامه يط وي است و مجبور شده در شرای سال در محاصره اقتصاد۴٠ که ی کشوریبرا
ه آلوده به ين سرمايا. د کرده استي تولیه انسانيکوبا سرما.  استیات بدهد افتخار بزرگيح

 .ستي  نی و خودگرائیخودخواه
  
 



 

 د؟یآيش بي پیدیپس از شما مسائل جدد ي کنیفکر نم -
ده ها بنا شده و نه ي ایرا کشور بر مبناي وجود ندارد، زین تصورياکنون که چن -

 دور به خلق کوبا یم بلکه از زمان هايده ها را ما خلق نکرده اين ايا. تيش شخصيبراساس ک
 .تعلق داشته است

 اتحاد ید؛ اما هم شما وهم ما شاهد فروپاشيستينده انقالب کوبا نیشما نگران آ -
 و کامبوج در خطر ینده کره شمالیز آيم و در حال حاضر نیبوده ا...  ویوگسالوی، یشورو

ن کشور یه انقالب اي اولیده هایش گرفته که با اي را پین هم روش خاصي چیاست، حت
  کند؟ینها شما را نگران نمیا. ستيهمسو ن

 یآن کشور را م. ز بوديار تلخ و دردانگي جهان بسیستيلاين کشور سوسيتجربه اول -
ن يد ما به اي کنیفکر م. ش را درمان کرد نه آنکه آن را نابود کردي هایماريشد سامان داد و ب

سم را نابود ي ابرقدرت که فاشین که چگونه کشوريم؟ اير قابل باور فکر نکرده ايحادثه غ
سم يالي توان سوسی میستيتالي کاپیودند با روش هاآنها که تصور کرده ب! کرد خود سقوط کرد
ن ي خواهم دراینم.  دانمیخ مين اشتباه تارين را بزرگتريمن ا. راهه رفتنديرا بنا کرد، به ب

 ام یزه کنم، اما در طول زندگي خواهم آن را تئورینست که نميباره صحبت کنم، منظورم ا
ن را هم از حفظ هستند يرکس و انگلس و لنها که آثار ما  دانیاصطالح تئورده ام که به يد

ن ي از بزرگتریکيخود ما هم . چگونه در عمل دچار اشتباهات و توهمات هولناک شده اند
سم چگونه يالي داند سوسی هست که میم حتما کسين بود که باور داشتياشتباهاتمان در آغاز ا

سم در جهان، بلکه يالي من کامال آشکار است که نه سوسیامروز برا.  شودیساخته م
م، از يازمندي مشخص نیده هايما به ا. توان ساخت یسم در کشور کوبا را چگونه مياليسوس
ن يآنچه که به چ. ميش ببرينده حفاظت کرده و پيسم امروز را چگونه در آيالين که سوسيجمله ا

نست  است که گذشت زمان نتوایز قدرتي نینيسم چياليسوس.  استیگريمربوط است، مسئله د
آنها رمز وحدت . ن حفظ شده استي در چی اساسیب هايمن معتقدم که پرنس. را نابود کند آن
 . افتند و آن را منهدم نکردندي را یگانگيو 
هم  رون آنها را دري از بیا کسانیست؟ و يات انقالب ها ني از خصوصیا فروپاشیآ -
  شکنند؟یم
ا يا نه؟ آيم شکستن انقالب ها شوند توانند مانع دره ین ها ما انساينست که آيسئوال ا -

ن سئوال را بارها از خود کرده يا نه؟ من اي تواند مانع در هم شکستن انقالب شود یجامعه م
را ي در آورند زینخواهند توانست انقالب کوبا را از پا: افته امينگونه يشه ايام و پاسخ هم

بازگشت دوران مستعمره  چنان در کشور گسترده است که اجازه یفرهنگ، دانش و آگاه
موقع اشتباهات خود را م به ي ممکن خواهد شد که ما نتوانیت وقنابودی.  دهدیبودن را نم

م، با يم از استقالل کشور دفاع کنياگر نتوان. مي خود را درک کنیتي کفایم و بيح کنيتصح
 ریيوگد جليه داران جدي پول و رشد سرمایر شدن پنهانيم و از سرازياختالس مبارزه کن

ده ها دست ين پدي مقابله با همن خاطراست که اکنون و برایي به هم.مي شویم قطعا نابود مينکن
ادی را يرات زييد تغيم و هنوز باي هست در جامعهیرات اساسييم و در راه تغيبه اقدام زده ا

 یرابر ها و نا بیز نا عدالتيدر جامعه ما ن. ميش رو داري را در پار دشواریيزمان بس. ميبده
م داد و اجازه رشد به آن ير خواهيي تغدیين ترديکرده است که بدون کوچکترها بروز 

 .ديم داد آوار فرود آياجازه نخواه. م دادينخواه
  


