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   صد ساعت با فیدل

، بصورت کتاب، تحت اسپانیائی - نگار فرانکو

آن، رونمایی مراسم و  ، بھ زبان روسی منتشر شد

را شخصا خود  فیدل جوابھایفرمانده شده و 

فاجعھ ین حادثھ ، اخود گفتگوھای یک بار فیدل در یکی از

می کردم بھ آخر  تصورماه ژوئیھ بھ سختی بیمار شدم، 

کھ پزشکان برای نجات زندگی من تالش می کردند، رئیس دفتر شورای دولتی 

  .»اصالحات الزم را بھ وی گوشزد می کردم

صفحھ کتاب را احاطھ کرده  ٨٠٠فیدل، از دوران کودکی تا اولین مبارزه انقالبی، تقریبا 

مائسترو را تحلیل می کند؛ از چھ گوارا و بحران کارائیب 

تعریف روشنی و مستدلی از تروریسم  و تروریسم رژیمھای امپریالیستی و رژیم صھیونیسی 

از حادترین و جدی ترین مسائل  ؛صحبت می کند

  .بحث می کند؛ با دفاع از سوسیالیسم کوبا، مسائل پیش روی کوبا را مطرح می سازد

صد «با عنوان فصول آخر کتاب را گزیده ھائی از صفحات 

و دری فارسی عالقمندان ھ ب برگردانده،بفارسی 

  مترجم

صد ساعت با فیدل

 

  ی رشی

نگار فرانکو وزنامھر، ھایگناسیو رامونفیدل با فرمانده د ساعت مصاحبھ 

، بھ زبان روسی منتشر شد»دیدگاهدو  من ازبیوگرافی  و زندگی ،فیدل کاسترو

 .وزیر امور خارجھ کوبا برگزار گردید، رو زپر با حضور فلیپ

شده و  تنظیم ،بھ صورت پرسش و پاسخاز آن جھت کھ 

یک بار فیدل در یکی از .است توجھ جالباست، بسیار ده کر

ماه ژوئیھ بھ سختی بیمار شدم،  ٢٧وقتی کھ من در شب « :و گفت درا تعریف کر

کھ پزشکان برای نجات زندگی من تالش می کردند، رئیس دفتر شورای دولتی  در ھمان ھنگامرسیده ام و 

اصالحات الزم را بھ وی گوشزد می کردممن درخواست من، متنی را قرائت می کرد و 

فیدل، از دوران کودکی تا اولین مبارزه انقالبی، تقریبا ده فرمان

مائسترو را تحلیل می کند؛ از چھ گوارا و بحران کارائیب  -مونکادا و صفحات مبارزه در سیرا

تعریف روشنی و مستدلی از تروریسم  و تروریسم رژیمھای امپریالیستی و رژیم صھیونیسی ؛ د

صحبت می کند شاز صدھا برنامھ سوءقصد بخوداسرائیل ارائھ می دھد؛ 

بحث می کند؛ با دفاع از سوسیالیسم کوبا، مسائل پیش روی کوبا را مطرح می سازد

گزیده ھائی از صفحات  »سووتسکایا راسیا« و اینترنتی نشریھ مطبوع

بفارسی ھمین صفحات را  نیز و من کرده اندمنتشر » ساعت با فیدل

   .مدارتقدیم می 

  

شی .م .ا :ترجمھ

د ساعت مصاحبھ ص

فیدل کاسترو«عنوان 

با حضور فلیپ

از آن جھت کھ کتاب این 

کرویراستاری 

را تعریف کر آمیز

رسیده ام و خط 

درخواست من، متنی را قرائت می کرد و  ھب

فرمانخاطرات 

مونکادا و صفحات مبارزه در سیرا ،یو .است

دگویمی  سخن

اسرائیل ارائھ می دھد؛ 

بحث می کند؛ با دفاع از سوسیالیسم کوبا، مسائل پیش روی کوبا را مطرح می سازد

نشریھ مطبوع

ساعت با فیدل

تقدیم می زبان 
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  بعنوان رھبر دولت، شما را نگران می کند؟  اضر، چھ مسائلیدر حال ح -

ما برای آزادی  .امروز ما توجھ خود را بھ مبارزه با تروریسم و مبارزه با جاسوسی متمرکز نموده ایم -

در  .پنج نفر قھرمان ملی کشورمان کھ در اسارت ایاالت متحده آمریکا بسر می برند، مبارزه می کنیم

اھر فساد بمبارزه برخاستھ ایم، کارزار باز ھم جدی تری در راه امور داخلی، برعلیھ ھر گونھ مظ

آغاز کرده را دستیابی بھ منابع انرژی مقرون بھ صرفھ تر و نوسازی کامل سیستم تولید انرژی کشور 

ھمچنین، در راه ارتقاء باز ھم بیشتر کیفیت و  .واقعی در امر تأمین انرژی استانقالب ، یک آن وایم 

ما برای توسعھ و  .موزشی و تأمین بھداشت و سالمتی مردم کشور فعالیت می کنیمبازدھی سیستم آ

 پزشکی، از قبیل حضور ھزاران پزشک و کارکنان بخش تقویت برنامھ ھای انترناسیونالیستی دولت

مثال، در پاکستان کھ زمین لرزه قربانی  بسیار زیادی از میان انسانھا  کوبا در نقاط مختلف جھان،

نتایج خارق آن کھ در جریان  »عملیات شگفت انگیز«بھ در یرانھای بزرگی ببار آورد و یا گرفت و و

کشور ما بحران  .نیروی بزرگی صرف کرده و توجھ زیادی معطوف داشتھ ایم، العاده ای بدست آوردیم

تعقیب می کند و ضمن نگرانی از مشکالت تأمین نفت، در جستجوی با نگرانی اقتصادی جھان را 

کشور ما، توجھ خود را بھ جدال در  .راھھای ممکن برای مقابلھ با جنگ اقتصادی و سیاسی می باشد

ھا، ھمانطور کھ ھمھ می حد، متمرکز نموده است کھ در آنجاژنو، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مت

گذاشتھ می  علیھ ما بھ اجراسراسر دروغ و افترا برھای دانند، ھر سال بیش از سال پیش، نمایشنامھ 

 رب ،حقوق بشر مصوبات این کمیسیون برای رعایتدرصد  ٨٠ کھ  ،آنھا بھ مردم نمی گویند .شود

  .ساس پیشنھادات کوبا بوده استا

  

  .ی دھندمشدید قرار فان سیاسی مورد انتقاد لاغلب کوبا را بخاطر زندانی کردن مخا -

آزاد کرد؟ البتھ کھ دولت کوبا،  شان محکومیتچھ کسی ھزاران نفر ضد انقالب را قبل از اتمام مدت  -

ر کشور ما سوءاستفاده نموده و ایاالت متحده، از ھر بازداشت قانونی د .نھ دولت ایاالت متحده آمریکا

بسیار خشن تر  ،علیھ جرایم سیاسیشما اروپائیان برقوانین  .علیھ ما کارزار تبلیغاتی راه می اندازدبر

نھای انگلیس پر از ایرلندی ھائی بود کھ بھ دالیل سیاسی و میھن پرستی زندا .از قوانین کشور ماست

فراموش نکنید زمانی کھ زندانیان اعتصاب غذا کردند، انگلیسیھا بسیاری از  .زندانی شده بودند

اسپانیائی ھا، قوانین بسیار سختی را برعلیھ زندانیان باسک،  .کشتنداز گرسنگی را زندانیان ایرلندی 

ایتالیا، ھنوز ھم اعضای  .اجرا می گذارد وردخود مبارزه می کنند، بھ مسیاسی کھ در راه احقاق حقوق 

ما می  .سال پیش فعالیت می کردند، در زندان نگھ می دارد ٣٠را کھ بیش از » بریگادھای سرخ«

جان ، تقریبا ھمھ آنھا در زندان  ماینھوف فتار بغایت خشن آلمانیھا با اعضای باآدردر نتیجھ ر کھ  ،دانیم

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


یل شرکت در مبارزات سیاسی، زندانی کرده 

  

ن آزاد نمی پس چرا ایاالت متحده پرتوریکوھائی را کھ از استقالل پرتوریکو دفاع می کنند، از زندا

سال در زندان است، آزاد نمی کنند؟ بھ 

  سال است در زندان بسر می برد، مخالفند؟

بیش از  کھ  زمانیآنوقتھا،  .زندانی را آزاد کردیم

فعالیت می کردند و کشور ما بمیدان تاخت و تاز تروریسم و خرابکاران 

ھیرون،  .من در باره آن سالھا بھ شما توضیح دادم

علیھ کشور ما تنظیم شده بود، کھ بر اساس 

سازماندھی شده  آنھا، ھزاران عملیات خرابکاری و تروریستی بھ اجرا گذاشتھ شد، باندھای مسلح

از  ما در این جنگ، قربانیھای زیادی دادیم، کھ تعداد آنھا بسیار بیشتر

  .، ھواپیمای مسافری کوبا در جریان یک عملیات تروریستی، در ھوا منفجر شد

عکسھای آن دوره، شرکت میلیونھا نفر را در حرکات 

کارلیس، مجری این جنایت، تروریست بین 

در اوج  و پذیرفت ٢٠٠۵محاکمھ و بھ عمل خود اعتراف کرده است، در ماه مارس سال 

اھندگی ، بھ یکی از خطرناکترین تروریستھای بین المللی پن

؟ تروریست خوب و تروریست بد؟ ما بارھا با سؤاالت بسیار 

بھ چھ طریقی، پاسادا کارلیس بھ آمریکا 

یل شرکت در مبارزات سیاسی، زندانی کرده یادی از اھالی جزیره کورس را بدلعده زفرانسھ 

پس چرا ایاالت متحده پرتوریکوھائی را کھ از استقالل پرتوریکو دفاع می کنند، از زندا

سال در زندان است، آزاد نمی کنند؟ بھ  ٢٣چرا روزنامھ نگار، مومیا ابو جمال را  کھ بیش از 

سال است در زندان بسر می برد، مخالفند؟ ٢۵چھ دلیل با آزادی لئونارد پلتیئر، رھبر ھندوھا کھ 

زندانی را آزاد کردیم ١٢٠٠ھیرون،  -من بھ شما گفتم کھ ما، پس از پلیا

فعالیت می کردند و کشور ما بمیدان تاخت و تاز تروریسم و خرابکاران سازمان ضد انقالبی 

  .ھزار نفر زندانی داشتیم ١۵تبدیل شده بود، در حدود 

  ھزار نفر زندانی سیاسی داشتید؟ ١۵بعد از انقالب، 

من در باره آن سالھا بھ شما توضیح دادم .می نامید، بنامیداگر آنھا را زندانیان سیاسی 

علیھ کشور ما تنظیم شده بود، کھ بر اساس دھھا برنامھ عملیاتی بر .»مانگوست«بحران اکتبر، عملیات 

آنھا، ھزاران عملیات خرابکاری و تروریستی بھ اجرا گذاشتھ شد، باندھای مسلح

ما در این جنگ، قربانیھای زیادی دادیم، کھ تعداد آنھا بسیار بیشتر .، جنگ کثیفی راه انداختند

  .تعداد قربانیان خود جنگ بود

، ھواپیمای مسافری کوبا در جریان یک عملیات تروریستی، در ھوا منفجر شد١٩٧٦

عکسھای آن دوره، شرکت میلیونھا نفر را در حرکات  .شدندآن کشتھ  ھیئت پروازھمھ مسافران و 

کارلیس، مجری این جنایت، تروریست بین  لوئیس پاساداولی، ایاالت متحده،  .نشان می دھند

محاکمھ و بھ عمل خود اعتراف کرده است، در ماه مارس سال  کھ 

، بھ یکی از خطرناکترین تروریستھای بین المللی پن»بین المللیجنگ با تروریسم 

؟ تروریست خوب و تروریست بد؟ ما بارھا با سؤاالت بسیار ردادوجود آیا دو نوع تروریسم 

بھ چھ طریقی، پاسادا کارلیس بھ آمریکا  :پرسیده ایم »بوشک«، مشخص و ساده از رئیس جمھور بوش

فرانسھ  .باختند

  .است

پس چرا ایاالت متحده پرتوریکوھائی را کھ از استقالل پرتوریکو دفاع می کنند، از زندا -

چرا روزنامھ نگار، مومیا ابو جمال را  کھ بیش از کند؟ 

چھ دلیل با آزادی لئونارد پلتیئر، رھبر ھندوھا کھ 

من بھ شما گفتم کھ ما، پس از پلیا -

سازمان ضد انقالبی  ٣٠٠

تبدیل شده بود، در حدود 

  

بعد از انقالب،   -

اگر آنھا را زندانیان سیاسی  -

بحران اکتبر، عملیات 

آنھا، ھزاران عملیات خرابکاری و تروریستی بھ اجرا گذاشتھ شد، باندھای مسلح

، جنگ کثیفی راه انداختندندبود

تعداد قربانیان خود جنگ بود

٩٧٦در سال 

ھمھ مسافران و  -

نشان می دھند اعتراضی

کھ  المللی را

جنگ با تروریسم «باصطالح 

آیا دو نوع تروریسم ! داد

مشخص و ساده از رئیس جمھور بوش
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کدام یک از اخالف شاھزادگان بھ وی اجازه داد؟ ممکن است برادر از کدام بندر؟ رفت؟ باکدام کشتی؟ 

البتھ، امیدوارم ایشان مرا بھ خاطر این طعنھ جئب بوش، فرماندار فلوریدا؟  ، جنابچاق وچلھ شما

صالح می بینم ایشان برای حفظ سالمتی خود، بھ تمرینھای ورزشی  کھ این، انتقاد نیست، بل .ببخشند

لیس چھ کسی پاسادا کار! اب ھستمنج زیرا، من نگران سالمتی این .ل شوند و رژیم غذائی بگیرندمشغو

او را تا ایاالت متحده ھمراھی کرد، با  خودسرانھکھ چرا کسی چھ کسی بھ وی اجازه داد؟  را پذیرفت؟

از ا کنون تکوچولوی بی حیا، » بوشک«و این  خیال راحت در خیابانھای فلوریدا و میامی می گردد؟

 .حاکمیت کشور برادر، مکزیک نیز سکوت کرده است .رفتھ، خاموشی گزیده استجواب دادن طفره 

  .آنھا ھم بخاطر مشغلھ زیاد، وقت ندارند پاسخ سؤال ما را بدھند کھ  مثل این

براحتی دروغ می گویند، و وقتی کھ یک پرسش ساده و بی تکلف مطرح ! بھ خیره سری آنھا نگاه کنید

آنھا در طول  توطئھ و تعرضھای شدید این ھمھدر مقابل  .کنیم، ماھھا می گذرد، جواب نمی دھندمی 

و سختگیرانھ، ولی، ھیچ  سنگینچھ کار باید می کرد؟ بلی، قوانینی بودند، قوانین  کوبا ،تمام این سالھا

 یدر موضع دفاع ما بیشتر .ھیچ کس بدون محاکمھ، مجازات نشدفوت نکرد،  ھای کوبازندانی در زندان

است کھ بھ این و یا آن شکل از  ھیچ حادثھ تاریخی نبوده .، بمعنی جنایت نیستدفاع از خود .بوده ایم

در غیر این صورت، از  .می توان انجام دادقانونی ترین کاری است کھ  دفاع از خود، .دنخود دفاع نک

من مخالف  .مشغول شو» مژده ھای نیکو«ھمھ چیز دست بکش، برو پی رھبانیت، روحانیت و بھ تبلیغ 

ما  .نیستیم ھم ولی، ما واعظ و یا روحانی .دارای بار مثبتی ھستند زیرا، آنھا ھم  .تعالیم دینی نیستم

  .یمھ اگرفت در چھار چوب معین اخالقی، راه سیاست انقالبی را در پیش

  

  .حمالتی سازمان داده شد ھوگو چاوز، رئیس جمھور ونزوئال ھم ر علیھب -

دولتی را کھ از خود دفاع نکند، بھ ھر  .است از این مسئلھ آگاهھم ھمھ جھان ھم و می دانید شما ھم  -

چاوز،  .ما در این باره صحبت کردیم .کنید توجھدر ونزوئال داده روی  بھ حوادث .خاک می مالند

برعلیھ  .و از آنھا دفاع می کند یک و حقوق بشر را محترم می شماردبیشتر از ھر کسی حقوق دموکرات

کودتاگران کسی را  .را مورد تھدید قرار دادنداو رئیس جمھور را دزدیدند، زندگی دولت کودتا کردند، 

حقوق سیاسی، حقوق بشر  ، تماماین شخص .کھ بعد از چند ساعت فرار کرد، بھ ر یاست دولت گماردند

را بھ خشن ترین وجھ زیر پا نھاد، پارلمان را منحل نمود، دولت قانونی را کنار گذاشت،  ھاو آزادی

ھمھ اینھا، از کارھای کارمون  .انداخت زندانبھ رادیوھا را تعطیل کرد، میھن پرستان را دستگیر و 

از آن، آنھا با اعتصاب نفت بازی را ادامھ پس  .بودم گروه الیگارشی وقی فدرال،فاشیست، رئیس مجلس 

  .با این ھمھ، در آن کشور حتی یک نفر بدالیل سیاسی زندانی نشد .دادند
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بوعات را می خوانیم، بھ اخبار رادیو و تلویزیون شما گوش می کنیم، چنان تصور می 

آیا ھیچ  .ھمھ امور کشورتان رو بھ راه است، فقط بھ پیروزی و موفقیت دست یافتھ اید

مباحثات ، پیش خودمن مشکلی نمانده است، ناراضیانی وجود ندارند؟ عجیب است زیرا، وقتی کھ 

انتقادات کھ می دانم  ، اختالف نظرھا و بحث ھا را از نظر می گذرانم،

و  ات انتقادیاظھار کھ  ،می بینید کھ در طول مدت طوالنی در اینجا چنان زمینھ ای فراھم شده است

 .بازیچھ دست دشمن شده است، بھ خدمت آن و ضد انقالب در آمده است

زیرا، این تصور وجود دارد  .احساس ترس بھ آدم دست می دھد

ما روشن کردیم کھ در مبارزه با  .کھ دشمن می تواند از آن در جھت مقاصد خود سوءاستفاده نماید

بنابراین، روحیات انتقادی  .بسزائی برخوردار است

من آن را تا  .ات انتقادی بسیار ضروری است

 .ب می شودمحسویکی از واقعیتھای نشاندھنده بلوغ سیستم ما 

موانعی وجود دارند، ما از انتقاد مستدل، صرفنظر از ھرگونھ عواقب آن، جانبداری 

ل دقت و مسئولیت انتخاب شوند تا ھیچ اطالعات اضافی کھ تاثیر 

مشکل اساسی انقالبیون ھم،  .ھای نابودی انقالب، در اختیار دشمن قرار ندھد

ی می اننام داده است؟ از کدام آزادی حرف می زنند؟ چھ کس

 شما .ھا و کانالھای تلویزیونی می خواھند، نوشتھ و گفتھ می شود

واقعیت امر، مسئلھ اصلی آنھا، دفاع  در 

بوعات را می خوانیم، بھ اخبار رادیو و تلویزیون شما گوش می کنیم، چنان تصور می وقتی کھ مط

ھمھ امور کشورتان رو بھ راه است، فقط بھ پیروزی و موفقیت دست یافتھ اید

مشکلی نمانده است، ناراضیانی وجود ندارند؟ عجیب است زیرا، وقتی کھ 

، اختالف نظرھا و بحث ھا را از نظر می گذرانم،درون حزب را تصور می کنم

  .ھست

می بینید کھ در طول مدت طوالنی در اینجا چنان زمینھ ای فراھم شده است

بازیچھ دست دشمن شده است، بھ خدمت آن و ضد انقالب در آمده است علنی کردن واقعیت ھای منفی

احساس ترس بھ آدم دست می دھد ،ی مسائلرخاز اعالم بوقتھا، 

کھ دشمن می تواند از آن در جھت مقاصد خود سوءاستفاده نماید

بسزائی برخوردار استاھمیت از کار ارگانھای مطبوعاتی  ،واقعیات منفی

ات انتقادی بسیار ضروری استروحیما اطمینان یافتیم، کھ بسط دادن  .تقویت کردیم

یکی از واقعیتھای نشاندھنده بلوغ سیستم ما  ،حداکثر تقویت کردم، بطوریکھ این امر

موانعی وجود دارند، ما از انتقاد مستدل، صرفنظر از ھرگونھ عواقب آن، جانبداری  کھ  

ل دقت و مسئولیت انتخاب شوند تا ھیچ اطالعات اضافی کھ تاثیر ادر کمالبتھ، مسائل باید 

ھای نابودی انقالب، در اختیار دشمن قرار ندھد مثبت در اجرای برنامھ

  .ھمین مسئلھ است

  کدام رسانھ جمعی آزاد نمی تواند با انقالب سازگار باشد؟

نام داده است؟ از کدام آزادی حرف می زنند؟ چھ کس »آزاد«چھ کسی بھ اینھا رسانھ ھای 

ھا و کانالھای تلویزیونی می خواھند، نوشتھ و گفتھ می شودروزنامھ آنچھ را کھ صاحبان 

در  ،حرف می زنند ولی» آزادی بیان«از .این را خوب می دانید

  .صی بر رسانھ ھای جمعی استاز اصل مالکیت خصو

وقتی کھ مط -

ھمھ امور کشورتان رو بھ راه است، فقط بھ پیروزی و موفقیت دست یافتھ اید کھ  ،کنیم

مشکلی نمانده است، ناراضیانی وجود ندارند؟ عجیب است زیرا، وقتی کھ 

درون حزب را تصور می کنم

ھست شدیدی

می بینید کھ در طول مدت طوالنی در اینجا چنان زمینھ ای فراھم شده است

علنی کردن واقعیت ھای منفی

وقتھا، گاھی 

کھ دشمن می تواند از آن در جھت مقاصد خود سوءاستفاده نماید

واقعیات منفی

تقویت کردیمرا 

حداکثر تقویت کردم، بطوریکھ این امر

 ،ما می دانیم

البتھ، مسائل باید  .می کنیم

مثبت در اجرای برنامھ

ھمین مسئلھ است

  

کدام رسانھ جمعی آزاد نمی تواند با انقالب سازگار باشد؟ -

چھ کسی بھ اینھا رسانھ ھای  -

آنچھ را کھ صاحبان د؟ ننویس

این را خوب می دانید

از اصل مالکیت خصو
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اما، سازمانھای مختلف  .مالک خصوصی ندارندبھ شما می گویم اینجا، در کوبا، رسانھ ھا  صراحتامن 

توده ای، مثال؛ دانشجویان، کارگران، اتحادیھ ھا، دھقانان، حتی نظامیان، دارای ارگانھای مطبوعاتی 

با آزادی کامل، ھر آنچھ را کھ عاقالنھ و مناسب تصور می کنند، می  کھ  ،باور کنید .خاص خود ھستند

  .نویسند

سال مقاومت درمقابل فشارھای ھمسایھ  ٤٠ھای ما کھ حاصل و نتیجھ روش تردید کردن درموردبجای 

  .نند یا نھادیده شود کھ آنھا خود را آزاد می ، بھتر بود از مردم مردم ما پرسمقتدر است

  

  .منتشر نمی شوندھم ممنوع کرده است و در کوبا برخی روزنامھ ھای خارجی را  ،رسانسو -

اینجا روزنامھ ھای خارجی زیادی، روزنامھ ھای معتبر و جدی آمریکائی و  .خواھش می کنم -

در ھا روزنامھ  .برخالف آنچھ کھ می نویسند، تحمل می کنیمرا ما اینھا  .اروپائی، فروختھ می شوند

و  جھانگردھر  .گذاشتھ می شوند و با ارز می توان آنھا را خرید جاری در معرض فروشتاکثر مراکز 

در اینجا ھیچ کس، از  .یا تبعھ کوبا کھ ارز در اختیار داشتھ باشد، می تواند آنھا را بخرد و پخش کند

یونی مثل؛ کانالھای تلویزبسیار آنچھ کھ این روزنامھ ھا برعلیھ انقالب می نویسند و یا از دروغھائی 

CNNنمی ترسد ،.  

البتھ، ما نمی توانیم برای وارد کردن مطبوعات خارجی پول صرف کنیم، زیرا، ما بھ چیزھای دیگری، 

واردات مطبوعات، جزء  .مثل، انرژی مقرون بھ صرفھ، خواروبار، بھداشت و تندرستی، اولویت قائلیم

بھ  روزنامھ ھا کھ بطور سیستماتیکھمچنین، ممکن است در فروش برخی  .اولویتھای ما نیستند

بمنظور تفرقھ اندازی و ایجاد  .تبلیغات ضد انقالبی برعلیھ ما می پردازند، محدودیتھائی ایجاد شود

ما با این کارھا مقابلھ می کنیم  .اختالف، واقعیتھا را تحریف می کنند و دروغ و افترا، شایع می سازند

  ضدانقالب اجازه بدھیم؟ و اصال، چرا باید بھ فروش روزنامھ ھای

ولی وقتی کھ بھ نفع آنھا نباشد، وقتی کھ  ،زیاد حرف می زنند ،مخالفان ما، در باره آزادی مطبوعات

ھر ارگان  کھ  ،شما می دانید .کوبا برخی واقعیتھا را آشکار می کند، آنھا را ھم چاپ نمی کنند

د؛ یکی با آزادی نسبتا بیشتر و آن رسانھ جمعی می نویس طبوعاتی، مطابق مواضع مشخص صاحبم

  .ستندمستقل ھم زیاد ھرسانھ ھای جمعی  کھ  ،البتھ، نا گفتھ نماند .دیگری کمتر

  

مرتب بیان کرده اید، رسانھ ھای جمعی کوبا اغلب نام بھ رغم مخالفت شما با شخصیت پرستی، کھ  -

آیا این مسئلھ برایتان ناخوشایند  .شما را یادآوری می کنند و شما جایگاه مھمی در آنھا احراز می کنید

  ست؟نی
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 .می شومنظاھر زیاد نمی دانم بعضی ھا چھ فکر می کنند، اما من در مطبوعات  :من بھ شما می گویم

خبرھای مربوط بھ خودم ممکن اغلب و  من در کانالھای تلویزیونی بطور روزمره خبر سازی نمی کنم

من بمناسبت حوادث بھ یاد ماندنی کھ باید  .شوندن بعد از گذشت دو ھفتھ در مطبوعات مطرحاست 

یا وقتی  .یا زمانی کھ رھبران دولتی بھ کوبا سفر می کنند .شخصا حضور داشتھ باشم، ظاھر می شوم

باور کنید کھ ھیچ عالقمند  .در کوبا اتفاق می افتد غیرمنتظره، مثل طوفانھای ویرانگر،ی وادثکھ ح

در کشور ما، از کیش  .یا از رادیو شنیده شوم یزیونھا دیده شوم ونیستم در صفحات روزنامھ ھا و تلو

احترام در باره من صحبت می از روی  ھم رسانھ ھای جمعی .شخصیت مقامات دولتی خبری نیست

یک بھ دیده بسیاریھا  .شخصیت آسمانی  بھ من نگاه نمی کند ھمچون ھیچ کسی .کنند نھ از روی اجبار

من شخصیتا با ھر آنچھ کھ  کھ  ،مطمئن باشید .ندگویمی  سخنو با من  کنند بھ من نگاه میھمسایھ خود 

یا در کوبا نمی توانید یک مدرسھ یا بیمارستان، یک کارخانھ و  .نشاندھنده کیش شخصیت باشد، مخالفم

جسمھ ام گذاشتھ نشده است و در ھیچ جای کشور م .نامگذاری شده باشدمن ساختمان پیدا کنید کھ بھ نام 

ممکن است یک کسی در اداره ای بھ ابتکار خودش عکس  .عکس و تصاویرم ھم دیده نمی شودعمال 

در کشور ما، ھیچ ارگان  .مرا نصب کرده باشد، اما این، بھ ھیچ وجھ بھ معنای تصویر رسمی نیست

 .صرف نمی کنددیگر، دولتی ود را برای چاپ و پخش تصاویر من و ھر مقامات خدولتی وقت و پول 

  .در کشور ما چنین مسئلھ ای وجود ندارد

فقط در شرایطی  .مطبوعات و اخبار ظاھر نشومدر دست می زنم تا  یمن بھ ھر کار کھ  ،مشھور است

توجھ داشتھ باشید کھ من بعنوان رئیس یک  .کند، بھ این امر تن در می دھممی کھ ضرورت ایجاب 

 .در رسانھ ھای جمعی کشور خود دیده می شومدولت، یکی از آن رھبرانی ھستم کھ کمتر از ھمھ 

مردم مرا فیدل صدا  ،خوشبختانھ .اصال خوشم نمی آید کھ بھ دنبال نام من، القاب و عناوین اضافھ شود

مقاالتم را می خوانند، می دانند کھ من طرفدار انتقاد و مردمی ھم کھ مرا می شناسند و یا  .می کنند

ظاھر کیش شخصیت و شخصیت معلیھ ھر گونھ بر ،انتقاد از خود می باشم و می دانند کھ ھمیشھ

 .مبارزه کرده امشدیدا پرستی 
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  را محکوم کردید؟

ما در بیانیھ خود، ھمھ اشکال و شیوه  .پتامبر را تقبیح نمودیم

لیست «نام کشور ما را درتمام دولت ایاالت متحده با وقاحت 

ما  قرار داه است، اما کوبا ھیچ وقت اجازه نمی دھد از خاک کشور

ما تروریسم  .ایاالت متحده و یا ھر کشور دیگر استفاده شود

مبارزه با  خود را برایما بھ دولت آمریکا پیشنھاد کردیم برنامھ 

  تروریسم جدی ترین تھدید برای جھان معاصر است؟

و تصور می کنم کھ  .کھ تروریسم جدی ترین خطر برای جھان معاصر است، موافقم

سرعت گرفتن تخریب محیط زیست  .مواجھ است

شر، گسترش فقر، شرایط ناسالم زندگی، گرسنگی مردم بی 

جھان امروزی، عالوه بر  ...ندنتھدید می ک

دولت  تنھاطلبی  سلطھبھ ھمھ این خطرات، باید 

بالنسبھ بھ اشکال مقتدر را کھ تالش می کند بھ تنھائی بر جھان تسلط یابد و سیاست متکبرانھ خود را 

حرف می زند، » جنگ با ترویسم«ت آمریکا دائما در باره 

ویورک، مادرید، لندن، زیرا، عملیات تروریستی نی

دست  مشکوک وفعالیتھای است و  مسئلھ

  .بحق، چیز دیگری است

 ایران ومختلف، از جملھ ما شاھد بودیم کھ چگونھ تالشھای خلقھای 

آمریکائیھا از  .نامیدند» اقدامات تروریستی

مبارزان  .سوء استفاده کردند» تروریسم

جنوبی مبارزه می و مبارزانی مثل نلسون ماندال را کھ برعلیھ نژادپرستی در آفریقای 

را محکوم کردید؟ ٢٠٠١سپتامبر سال  ١١شما حادثھ تروریستی 

پتامبر را تقبیح نمودیمس ١١ما بالدرنگ و بدون تزلزل جنایت 

دولت ایاالت متحده با وقاحت  .را محکوم کردیم ھای تروریسم

قرار داه است، اما کوبا ھیچ وقت اجازه نمی دھد از خاک کشور» کشورھای حامی تروریسم

ایاالت متحده و یا ھر کشور دیگر استفاده شود ھایبمنظور اھداف تروریستی برعلیھ خلق

ما بھ دولت آمریکا پیشنھاد کردیم برنامھ  .دولتی را ھم محکوم می کنیم

  .ولی آنھا نپذیرفتند ،ارائھ دھدتروریسم در منطقھ ما 

تروریسم جدی ترین تھدید برای جھان معاصر است؟ کھ  ،شما تأئید می کنید

کھ تروریسم جدی ترین خطر برای جھان معاصر است، موافقم ،من با این مسئلھ

مواجھ استھم جدی تر از آن حتی و  مساوی اتبشریت با خطر

شر، گسترش فقر، شرایط ناسالم زندگی، گرسنگی مردم بی برای نسل بالزم طبیعی و مھمترین شرایط 

تھدید می کرا کھ جھان معاصر  ندستخطراتی ھ شمار در جھان

بھ ھمھ این خطرات، باید  .دیگری مواجھ استزیاد تروریسم، با مشکالت جدی 

مقتدر را کھ تالش می کند بھ تنھائی بر جھان تسلط یابد و سیاست متکبرانھ خود را 

ت آمریکا دائما در باره یماکح .اعمال نماید، اضافھ کرد

زیرا، عملیات تروریستی نی .اما من در مفھوم این عبارت شدیدا تردید دارم

مسئلھیک  ،حوادث دیگر و ضرورت مبارزه با این جنایت عجیب

بحق، چیز دیگری استرانی گنبر اساس این » یشگیرانھپاقدامات 

ما شاھد بودیم کھ چگونھ تالشھای خلقھای  ،٢٠٠١سپتامبر سال 

اقدامات تروریستی«از انرژی ھستھ ای را صلح آمیز استفاده  

تروریسم«، در دوره ریاست جمھوری ریگان، از اصطالح 

و مبارزانی مثل نلسون ماندال را کھ برعلیھ نژادپرستی در آفریقای  کنگره ملی آفریقا

شما حادثھ تروریستی  -

ما بالدرنگ و بدون تزلزل جنایت  -

ھای تروریسم

کشورھای حامی تروریسم

بمنظور اھداف تروریستی برعلیھ خلق

دولتی را ھم محکوم می کنیم

تروریسم در منطقھ ما 

  

شما تأئید می کنید -

من با این مسئلھ -

بشریت با خطر

طبیعی و مھمترین شرایط 

شمار در جھان

تروریسم، با مشکالت جدی 

مقتدر را کھ تالش می کند بھ تنھائی بر جھان تسلط یابد و سیاست متکبرانھ خود را 

اعمال نماید، اضافھ کردتروریستی 

اما من در مفھوم این عبارت شدیدا تردید دارم

حوادث دیگر و ضرورت مبارزه با این جنایت عجیب

اقدامات « بھزدن 

سپتامبر سال  ١١بعد از

 ، برایعراق

، در دوره ریاست جمھوری ریگان، از اصطالح ٨٠سالھای 

کنگره ملی آفریقا
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و یا آنھائی را کھ بھ راه مبارزه برای استقالل نامیبیا گام گذاشتھ بودند؛  .کردند، تروریست نامیدند

فلسطینیھا را کھ خواھان استقالل کشور خویش ھستند و میھن پرستان السالوادور را تروریست می 

و بنیانگذاران ایاالت متحده آمریکا با ضدانقالبیون نیکاراگوئھ را با پدران میھن خود،  ،ریگان .شناختند

ماکھای فرانسھ کھ در مقابل اشغالگران نازیست مقاومت می کردند، و  یا با ماجراجویانی مثل الفائیت

اسرائیل را  غزه بوسیلھ نیروھای نظامیردم نواراما آمریکائیھا بمباران خانھ ھای م .دانستبرابر می 

کھ را در عراق از بمبھای خوشھ ای نظامیان آمریکا  استفادهکھ در اثر آن مردم بیگناه کشتھ می شوند، 

  .زن و کودک نمی شناسند، تروریسم نمی داند

ما در جنگ برعلیھ باتیستا، یادتان ھست کھ در این باره با شما صحبت کردیم، ھمیشھ سعی می کردیم 

ما بھ قھر متوسل می  .د، خودداری کنیمانی برسغیرنظامی بھ مردم آسیبود از ھر عملی کھ ممکن ب

این را ھم اضافھ  .ھیچگاه قھر انقالبی را برعلیھ مردم عادی بکار نبردیم کھ  ،شدیم و اعتراف می کنم

و  قوای قھریھفشار و ھای روش، حاکمیتھای قانونی از در بسیاری از کشورھای جھان کھ ،کنم

  .استفاده می کند و ھیچ کس ھم آن را تروریسم نمی خواند سرکوبیھای خونین

  

  می کند؟شما را عصبانی  بوش گیریھایضعمو -

در این اواخر، از کلمات و مفاھیم بسیار  .می بینید کھ ما در دوره بسیار سختی زندگی می کنیم -

 »وست پوینت«خود در آکادمی نظامی  رئیس جمھور آمریکا در سخنرانی .کننداستفاده میمشمئزکننده 

نیروھای مسلح مان بمنظور تأمین امنیت، باید ما « :گفتدقیقا چنین ، خطاب بھ نظامیان ٢٠٠٢در سال 

را کھ شما آن را اداره خواھید کرد، تجدید سازمان دھیم تا نیروھای مسلح، برای حمالت سریع در ھر 

برای اولین بار در تاریخ جھان،  ھمان روز وی .»باشدنقطھ کره زمین، بھ ھر گوشھ تاریک آن آماده 

چند ماه پس از آن، مداخلھ نظامی در عراق  .را اعالم کرد »جنگ پیشگیرانھ و غیر منتظره«دکترین 

قوای  تواناگر ما را بھ جنگ مجبور سازند، با بھره گیری از تمام « :را مورد تأئید قرار داد و گفت

جمھور دولت یک کشورکوچک نیست، اینھا سخنان رئیس  نیھنھا، بیاای .»مسلح مان خواھیم جنگید

و کشتار جمعی  عادیآن، بھ انواع سالحھای پیشرفتھ  نظامیکھ نیروھای  ترین کشور جھان استمقتدر

  .تواند بشریت جھان را نابود سازد داشتن ھزاران سالح اتمی براحتی میمسلح است و با در اختیار 

کشورھای برخی ھا  .است» نقاط تاریک جھان«بوش، کشور ما نیز یکی از آن بنا بھ اظھارات جناب 

ھیچگاه چنین تعریفی از کشور ما ارائھ نداده  ،ھیچ کس .تصور می کنند نقاطی را چنین »جھان سوم«

ه قدرتھای بزرگ بین خود تقسیم کرد کھ  ،ما، مستعمرات سابق اینک .است و چنین تھدید نکرده است

ھیچ یک از این  .سوب می شویمحکردند، کشورھای کمتر رشد یافتھ ممی غارت مان  ند و قرنھابود

این امنیت ملی  .احراز نمی کنندرا کشورھا استقالل کامل ندارند و جایگاه عادالنھ و شایستھ ای 
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حق از  .؛ ھیچیک از آنھا عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیستندتأمین نیستکشورھا، 

چنین  .در سازمانھای اقتصادی بین المللی تصمیم بگیرندنمی توانند و  رخوردارنمی باشندنیز بوتو 

جلوگیری از ویرانی منابع از توانائی  ،ی خودو یا فرار سرمایھ ھا ستعدادھاکشورھائی از توانائی حفظ ا

کشورھای توسعھ  ولخرجی ھای، سیری ناپذیری و ھا طبیعی و محیط زیست خود کھ نتیجھ خودخواھی

  ...برخوردار نیستندیافتھ اقتصادی است، 

  

  ناپذیر می دانستید؟ شما جنگ عراق را گریز -

، چند ھفتھ قبل از آغاز جنگ، من در مالزی، در کنفرانس کشورھای غیر ٢٠٠٣در ماه آوریل سال  -

و با طھ یاسین متعھد شرکت داشتم، و آنجا در کوآالالمپور، مدت زیادی با ھیئت نمایندگی عراق 

اگر واقعا سالح شیمیائی در اختیار « :گفتم امن بھ آنھ .رمضان، معاون رئیس جمھور وقت گفتگو کردم

تنھا راه ممکن  این، .»دارید، برای سبک تر کردن کار بازرسان سازمان ملل متحد، آن را نابود کنید

 .من فکر می کنم، اگر آنھا زمانی این سالح را داشتند، چنین ھم کردند .حملھ بود برای گریز ازآنھا 

  .، تصمیم حملھ، از پیش اتخاذ شده بودحتی اگر آنھا سالح شیمیائی ھم نمی داشتندالبتھ، 

  

  در باره صدام حسین چیست؟تان نظر -

بنظر می ، پس از حملھ بھ کویت، پیش بینی شروع یک بحران جدی، امری منطقی ١٩٩١در سال  -

من بواسطھ  .رأی مثبت دادیم مبنی بر محکوم کردن حملھ، ما بھ مصوبھ سازمان ملل متحد .رسید

، بھ وی توصیھ کردم وارد مذاکره شده، بموقع بھ صدام حسینی رسالفرستادگان خود، طی دو نامھ ا

  .کویت را ترک کند

  

  ید؟شتشما شخصا با صدام حسین آشنائی دا -

متعھد در الجزایر رفتھ بودم و از غیر من بھ اجالس سران کشورھای .١٩٧٣بلی، از سپتامبر سال  -

صدام حسین، برای  .ویتنام ھنوز بھ تمامی آزاد نشده بود .آنجا بدعوت دولت ویتنام رھسپار ھانوی شدم

 .نبود» عثب«، او ھنوز رئیس جمھور عراق و صدر حزب زمانآن در  .ه بوداستقبال بھ فرودگاه آمد

شھر از جاھای مختلف آدم دقیقی بنظرم آمد، محترمانھ استقبال کرد، ما  .معاون رئیس جمھور بود

من فقط یک روز  .دجلھ و فراتبھ ف بسیار زیبا، با خیابانھای عریض و مناظر مشرشھری  .گذشتیم

  .از کودتای نظامی شیلی برعلیھ آلنده اطالع یافتمدر بغداد  .در آنجا توقف کردم

  

  از نقطھ نظر نظامی، سیستم دفاعی نیروھای مسلح عراق در آن جنگ را چگونھ ارزیابی می کنید؟ -
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ق تاب اچرا عر .، آن جنگ را تعقیب کردیم٢٠٠٣ما با دقت کافی از ماه مارس تا ماه مھ سال  -

دند؟ چرا نیروھای آمریکائی، چرا پلھا را منفجر نکر پیشرویبرای جلو گیری از  .نیاورد؟ عجیب است

انبارھای مھمات، فرودگاھھا را قبل از آنکھ بھ تصرف دشمن در آیند، منفجر نکردند؟ ھمھ اینھا، 

  .خیانت کردند عراقبھ  کھ  ،نیندھاابودند فرمبی شک،  .معماست

  

شما تا  .در بغداد تعطیل کردند را در آستانھ جنگ، غیر از شما، ھمھ کشورھا، سفارتخانھ ھای خود -

  چھ زمانی در عراق ماندید؟

حتی، روسھا ھم  .سفارتخانھ ما و واتیکان، آخرین سفارتخانھ ھائی بودند کھ در بغداد تعطیل شدند -

دستور دادیم عراق را بھ دیپلوماتھای خود ما پس از وارد شدن نیروھای آمریکائی بھ بغداد،  .رفتھ بودند

دفاع از سفارتخانھ را بھ پنج نفر کارمند سفارتخانھ و ارتش، در مقابل دما نمی توانستیم  .ترک کنند

مدرک  .دیپلوماتھای ما با اخذ مدارک مصونیتی توانستند بدون مشکل از بغداد خارج شوند .محول کنیم

  .آنھا را یک سازمان بین المللی داده بود نھ حاکمیت آمریکا

  

  نھ ارزیابی می کنید؟وروند حوادث عراق را چگ -

آنجا بھ  .گسترش خواھد یافت ردمتا زمانی کھ بھ اشغال عراق خاتمھ داده نشود، مقاومت م نظرمن،بھ  -

سازمان  ، بایدپیش از ھر کاریبنابراین،  .جھنم واقعی تبدیل خواھد شد و ھمچنان ادامھ خواھد داشت

استقالل عراق آغاز  احیایپروسھ  ،بھ عھده بگیرد کنترل واقعی این کشور ران تأخیر، وملل متحد بد

آن دولت، نباید  .مردم کشور تشکیل گرددواقعی و قانونی و دولت قانونی آن بر اساس تصمیم  شود

بھ ھمچنین باید  .برگزار می شود در شرایط اشغال نظامی نو استعماریباشد کھ  یانتخابات برآمده از

  .خاتمھ داده شود بال درنگتقسیم منزجرکننده ثروتھای عراق، 

  

  برعلیھ کوبا باشید؟» جنگ پیشگیرانھ«بھ نظر شما، جا دارد نگران حملھ و  -

 .شدر خواھد شعلھ واگر آقای بوش برای حملھ بھ کوبا تصمیم بگیرد، آتش جنگ وحشتناکی  -

 ،درست است .روبرو خواھند شد لق مسلح ما، با مقاومت سخت مردمیآمریکائیھا با ھمھ سازمانھا و خ

ولی طبق ارزیابی ما، آمریکا نیز برای حملھ بھ  ،، برای ما گزاف خواھد بودای چنین حملھھزینھ  کھ

ھزار سرباز بھ عراق حملھ  ١۵٠تقریبا با  ،آنھا .کوبا و اشغال آن، بھ میلیونھا سرباز نیاز خواھد داشت

ا کھ با ر یاگر تناسب نیروھای آن زمان .ھمانطور کھ می بینید، آمریکایھا بھ چیزی دست نیافتند .کردند

 کھ  ،دشوروشن می  -ھزار نفر ٣ھزار نفر در مقابل  ٨٠ -باتیستا مبارزه می کردیم، بررسی کنیم 
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آنھا برای  بھ ھمین جھت ھم می گویم، کھ .برابر بیشتر از نیروھای ما بودند ٢۵تعداد قوای آنھا بیش از 

  .حملھ بھ کوبا و اشغال آن، بھ میلیونھا سربازی کھ ندارند، احتیاج دارند

ما، عالوه بر ارتش منظم و  .اشغالگران مشکل سازیمرا برای ما آن توانائی را داریم کھ زندگی 

ا میلیونھ .یمنیز برخوردار -نیروھای دفاع مردمی - نیروھای احتیاطی، از پشتیبانی نیروھای میلیشیا

با این  .برای دفاع بی وقفھ از میھن خویش آماده می باشند ،ھمھ بدون استثناء - مردم، زنان و مردان

تش یانکی برای سلطھ بر کوبا، دو سرباز خود را برای مقابلھ با یک مبارز ما رحساب کھ اگر ا

آنھا تلفات ھم در این صورت  ،باور کنید .د داشتاز پنج میلیون سرباز احتیاج خواھبفرستد، بھ بیش 

در اینجا ھمھ شرایط الزم وجود دارد و ما می توانیم آنھا را چنان  .عجیبی را متحمل خواھند شد

باالخره  می دانند کھ اآنھ .کنیمبھ جھنم، بھ دام مرگباری برای آنھا تبدیل را سازماندھی کنیم کھ کوبا 

ئی با مکانیزه با لشکر مکانیزه، نیروی ھواجنگ انسان با انسان، نھ جنگ لشکر  -زمان جنگ تن بھ تن

آنھا برتری  ،در جنگھای متعارف .فراخوھد رسیدی با نیروی دریائی نیروی ھوائی، نیروی دریائ

کھ نھ جبھھ در ھمھ کشور خلقی سازمان یافتھ ولی، در جنگ با نیروھای مقاومت  .خواھد بود چشمگیر

در عراق بھ آنچھ کھ  .بدبھ حد صفر تنزل می یا جنگ مشخص است و نھ پشت جبھھ، ھمھ نیروی آنھا

آمریکائیھا با ھمھ سالحھای سنگین و پیشرفتھ خود نمی توانند کاری از پیش  .، توجھ کنیدمی گذرد

ھر مرد و ھر زن کوبائی، مرگ را بر زندگی در زیر چکمھ ھای ایاالت متحده آمریکا ترجیح  .ببرند

  .می دھد

  

برای ھمھ جھان و » خطرناک«یا » میلیتاریستی«ی جرج دبلیو بوش را آیا سیاست خارجی دولت آقا -

  ید؟کنمی ارزیابی کوبا 

با مردم آمریکا  ،٢٠٠١سال سپتامبر  ١١در  کھ  ،کوبا، ھمانطور کھ بھ شما گفتم، اولین کشوری بود -

 کھایاالت متحده آمریکا خطرناک سیاستھای اعالم ھمبستگی کرد؛ ھمچنین، در مورد پیامدھای 

، اعمال می کنند، بھ ٢٠٠١راستگرایان افراطی با قبضھ حاکمیت بطرق فریبکاران در ژانویھ سال 

برعلیھ مردم  ننتیجھ اقدامات تروریستی اعضای سازمان بنیادگرایا سیاست آقای بوش .جھان ھشدار داد

من یقین دارم  .سازمان مورد نظر، در خدمت دولتھای سابق آمریکا بود کھ بخصوص این .آمریکا نیست

زات جنگی و ھزینھ ھای ھنگفتی کھ ھمان یبھانھ ای است برای تجدید تجھ چائیده، ھباسحماین محصول 

 .برای تسلیحات صرف شد سپتامبر ١١و مدت زیادی پیش از حادثھ » جنگ سرد«بعد از پایان  ،وقت

این مسئلھ را  .بود ، مستمسک مطلوبی برای اجرای آن طرح٢٠٠١حادثھ یازدھم آن ماه شوم سال 

روز بعد از وقوع حادثھ فاجعھ  ٩، واشینگتندر  کنگره  سپتامبر ھمان سال در ٢٠رئیس جمھور بوش، 

می را ھدف جنگی خواند کھ » عدالت بی پایان«یب، عج گفتمانا توسل بھ او ب .بار، علنا اعالم کرد
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 و بی سابقھ در طوالنی کارزار ما،کشور فقط در انتظار یک جنگ نیست، « :او گفت .دائمی باشد تواند

مردم «؛ »ما بھ ھر سالحی کھ ضرورت ایجاب کند، دست خواھیم برد«؛ »خود در پیش داریمتاریخ 

من از «؛ »یا باید در کنار ما قرار گیرند، یا در کنار تروریستھا :ھمھ کشورھا باید تصمیم بگیرند

آن ساعت کھ باید دست بکار ھم دلیل دارد؛ نیروھای مسلح خواستم بھ حالت آماده باش در آیند و این 

، ھازمان مھدستاوردھای زمان ما و امید ھ«؛ »استتمدن  این جنگ، جنگ«؛ »شویم، نزدیک است

ما می دانیم این مناقشھ بھ چھ سمتی خواھد رفت، ما می دانیم سرانجام آن، چھ « ؛»بخود ما بستگی دارد

اینھا، گفتھ ھای یک مقام دولتی است یا یک  .»تو می دانیم کھ خدا بیطرف نیس> ...<خواھد شد

بارز  مشخصھسپتامبر، کوبا این سخنان را بعنوان  ٢٢روز قابل کنترل؟ دو روز بعد، غیر بنیادگرای

ایده دیکتاتوری نظامی بھ سرپرستی خشن ترین نیروھا، در شرایط بی قانونی و عدم موجودیت ھر 

  .کرد اعالمگونھ سازمان بین المللی 

  

  ان خویش بیم دارید؟جشما از سوءقصد بھ  -

باالرت، نامی کھ اصال برازنده اش  -دوست نزدیک و مشاور رئیس جمھور بوش بنام لینکلن بیاس -

در مصاحبھ با کانال تلویزیونی میامی در رابطھ با من این سخنان مرموز را بر  ٢٠٠٣نیست، در سال 

  .»این دایره تبھ کار را درھم بشکنیمما، سعی می کنیم ی ولنمی توانم وارد جزئیات شوم، « :زبان آورد

برای از میان برداشتن فیزیکی من، حرف می زند؟ » درھم شکستن دایره تبھ کار«او از کدامین متد 

ھائی کھ ابزارھمانطور کھ رئیس جمھور بوش پیش از انتخابات در میامی قول داد، از پیشرفتھ ترین 

ھر چند فکر می کنم کھ  .م نمی کند، مطلقا ناراحتاست؟ اگر اینطور اھند کردایجاد کرده اند، استفاده خو

آنھا می خواھند چاوز را  کھ  ،روشن است .آنھا واقعا باز ھم تالش می کنند بھ من سوءقصد نمایند

ایده ای را کھ نمی توانند اما آنھا  .حل خواھد شدوی نیز فکر می کنند کھ اگر مرا بکشند، مسئلھ  .بکشند

 .خواھد کرد بھ حیات خود ادامھمدتھای مدید ایده، آن در تمام عمر بخاطر آن مبارزه کرده ام، بکشند و 

بیر ھیچ تداما، اآلن کھ با شما صحبت می کنم  .تقویت نمودیمما تدابیر احتیاطی را در ھمین رابطھ، 

  .ندگی می کنم، زیرا من در اینجا، در میان خلق زاتخاذ نشده استاحتیاطی 

، ١٩٦١ در و یا سال ١٩۵٩آن جنگی کھ در سال  بھ حملھ نظامی بھ کشور ما مربوط می شود،کھ آنچھ 

آن وقت  .می توانستند آغاز کنند، امروز قطعا غیر ممکن است یا ھنگام بروز بحران اکتبر و بعد از آن 

را » جنگ ھمھ خلقی«ما در این باره با شما صحبت کردیم و مفھوم  .ارتش در مقابل ارتش می جنگید

فرض کنید ما شش لشکر داریم و آمریکائیھا یک صد و یا بھ دیم؛ طبق درک آکادمیک کھنھ، نموروشن 

، مردم ھمانطور کھ حوادث حنگی را از در جنگھای کالسیک .ارتشی دارندنیروی قدر دلخواه شان 

CNN ،دشمن از واحدھای نظامی  .و در آن شرکت نمی کننده گر جنگ ھستند نظار تماشا می کنند
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دشمن تکنولوژی زیادی در اختیار دارد، او 

یره برتری دارد و اگر بخواھی با استفاده از تاکتیکھای کالسیک از میھن خود دفاع کنی، 

ما چند بار این  .این مسئلھ را بسیار بھتر از دیگران می فھمیم

در صورت حملھ  کھ  ،زیرا، مدتھا پیش، پس از بحران اکتبر، می دانیم

ما از مدتھا  .بھ کوبا، ما باید بھ تنھائی طوری بجنگیم کھ حتی یک گلولھ ھم بھ خاک کشور ما نیافتد

سازماندھی ھمھ خلق را مورد توجھ قرار 

  ...را در ھم بشکندما ھیچ نیروئی نمی تواند خلق مبارز 

  

بھ شما عشق می دوست دارند و نھ تنھا کوبائیھا حتی، مردم بسیاری از کشورھای جھان، شما را 

  .این مسئلھ بطور برجستھ نشان داد

 ٢٠٠٣درسال و خود من، شاھد تظاھرات خلق اکوادور بھ طرفداری از شما 

در عین حال، شما یکی از آن کسانی ھستید کھ مخالفان و دشمنان زیادی ھم دارید کھ شما را بھ 

  چھ توضیحی در باره این ھمھ عشق و نفرت می توانید بدھید؟

می توانم  .من در آرامش مطلق زندگی می کنم

بخاطر شکست حمالت و یا توانائی مقاومت خلقی 

ولیکن،  .، از من متنفرندنابودی ما تالش می کرد

بمباران نکرده ام، من باعث آخر، ھیروشیما و ناکازاکی را من 

نسبت  حق ندارندیعنی، ژاپنی ھا بھ ھیچوجھ 

  .بھ من کینھ داشتھ باشند، آنھا حداکثر می توانند بی تفاوتی نشان دھند

آن، نتیجھ تبلیغات برخی کشورھای آمریکای التین از من متنفرند و 

توجھ داشتھ باشید کھ  .من در مورد چند حادثھ بھ شما گفتم

دشمن تکنولوژی زیادی در اختیار دارد، او  .بسیاری برخوردار است، واھدھای تو را در ھم می شکند

یره برتری دارد و اگر بخواھی با استفاده از تاکتیکھای کالسیک از میھن خود دفاع کنی، 

این مسئلھ را بسیار بھتر از دیگران می فھمیم بھ شما گفتم کھ ما .مغلوب خواھی شد

زیرا، مدتھا پیش، پس از بحران اکتبر، می دانیم .موضوع را بررسی کرده ایم

بھ کوبا، ما باید بھ تنھائی طوری بجنگیم کھ حتی یک گلولھ ھم بھ خاک کشور ما نیافتد

سازماندھی ھمھ خلق را مورد توجھ قرار  و خلقیجنگ عموم بدین سبب، ما  .پیش بھ این مسئلھ آگاھیم

ھیچ نیروئی نمی تواند خلق مبارز  کھ  ،این مسئلھ ثابت شده ای است

نھ تنھا کوبائیھا حتی، مردم بسیاری از کشورھای جھان، شما را 

این مسئلھ بطور برجستھ نشان داد ،بھ آرژانتین ٢٠٠٣در سال ؛ سفر شما 

  .میل دارم تنھا بھ کوبا محدود کنیم

و خود من، شاھد تظاھرات خلق اکوادور بھ طرفداری از شما  را ھمھ دیدند

در عین حال، شما یکی از آن کسانی ھستید کھ مخالفان و دشمنان زیادی ھم دارید کھ شما را بھ 

چھ توضیحی در باره این ھمھ عشق و نفرت می توانید بدھید؟ .متھم می سازند »دیکتاتوری خشن

من در آرامش مطلق زندگی می کنم .فکر نکردم مسئلھاین  بھمن ھیچ وقت  کھ 

بخاطر شکست حمالت و یا توانائی مقاومت خلقی  .من دالیل ایدئولوژیک دارد ازنفرت 

نابودی ما تالش می کرد برایکوچک در مقابل یک نیروی بسیار قدرتمند کھ 

آخر، ھیروشیما و ناکازاکی را من  .ژاپنی ھا حق ندارند از من بیزار باشند

یعنی، ژاپنی ھا بھ ھیچوجھ  .مرگ حتی یک نفر ژاپنی در ھیچ نقط کره زمین نشده ام

بھ من کینھ داشتھ باشند، آنھا حداکثر می توانند بی تفاوتی نشان دھند

برخی کشورھای آمریکای التین از من متنفرند و  ،ایاالت متحده آمریکا

من در مورد چند حادثھ بھ شما گفتم .خصمانھ ای است کھ قصد توقف ندارد

بسیاری برخوردار است، واھدھای تو را در ھم می شکند

یره برتری دارد و اگر بخواھی با استفاده از تاکتیکھای کالسیک از میھن خود دفاع کنی، غدر ھوا و 

مغلوب خواھی شد

موضوع را بررسی کرده ایم

بھ کوبا، ما باید بھ تنھائی طوری بجنگیم کھ حتی یک گلولھ ھم بھ خاک کشور ما نیافتد

پیش بھ این مسئلھ آگاھیم

این مسئلھ ثابت شده ای است .دادیم

  

نھ تنھا کوبائیھا حتی، مردم بسیاری از کشورھای جھان، شما را  -

؛ سفر شما ورزند

میل دارم تنھا بھ کوبا محدود کنیم -

  

را ھمھ دیدند آرژانتین -

در عین حال، شما یکی از آن کسانی ھستید کھ مخالفان و دشمنان زیادی ھم دارید کھ شما را بھ  .بودم

دیکتاتوری خشن«

کھ  می بینید -

نفرت  کھ  ،بگویم

کوچک در مقابل یک نیروی بسیار قدرتمند کھ 

ژاپنی ھا حق ندارند از من بیزار باشند

مرگ حتی یک نفر ژاپنی در ھیچ نقط کره زمین نشده ام

بھ من کینھ داشتھ باشند، آنھا حداکثر می توانند بی تفاوتی نشان دھند

ایاالت متحده آمریکا ھمراه با

خصمانھ ای است کھ قصد توقف ندارد
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بھ استفاده غیرقانونی از مردم، استثمار جنسی کودکان متھم 

وارد  ئیچنین کشورھا فھرسترا در  کوبا

دیکتاتور کسی است کھ از روی  یعنی چھ؟

در  .دولتی و قانونی عمل می کند ھایمیل و اختیار خود تصمیم می گیرد، یک تنھ و از باالی سر نھاد

عکس، و برنامید  ، دیکتاتوردوم را کھ ھمیشھ مخالف جنگ بود

این است نظر کشورھای رشد  .دنخوا ، دوست فقرا و دموکرات تر از ھمھ رھبران

بوش می تواند  کھ  ،دور می ماند ھااما، این واقعیت از نظر

از مجلس بدون مشورت با ھیچ کس، تصمیم بگیرد؛ او حتی می تواند بدون کسب تکلیف از سنا، 

امپراطورھای روم ھم بھ  .اندازدبیجنگ اتمی راه 

کننده در حیطھ  تعیینئی و صدور فرامین نھا

  .صالحیت او بمراتب بیشتر از اختیارات من می باشد

  
ما، شورای دولتی  .در کشور ما حتی نھاد ریاست جمھوری وجود ندارد

و مھم، بعد از  در کشور ما، تصمیمات اصلی

 ،ما ھمیشھ ارگان رھبری جمعی داشتھ ایم و مدیریت

 .دولتی را تعیین کنم اتدر کشور ما، من حق ندارم وزرا، سفیران و یا مھمترین مقام

 فرامینو  نمی دھمدستور من ولی  ،بلی، من بدالیل تاریخی از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری برخوردارم

کھ ھمھ زندگی خود را آنچھ کھ بھ مسئلھ خشونت بر می گردد، در واقعیت امر، من فکر می کنم کسی 

، خدمت بھ دیگران و مبارزه در راه سعادت آنھا صرف کرده 

عالن کرده و عمال تحقق بخشیده است، چگونھ می توان بھ خشن بودن 

بھ استفاده غیرقانونی از مردم، استثمار جنسی کودکان متھم «اخیرا، در یک سند واقعا بیشرمانھ، ما را 

کوبابرای تحریکات و دامن زدن بھ تنفر بیشتر، و 

یعنی چھ؟ یدیکتاتور .نمی دانم بھ چھ دلیل مرا دیکتاتور می شمارند

میل و اختیار خود تصمیم می گیرد، یک تنھ و از باالی سر نھاد

دوم را کھ ھمیشھ مخالف جنگ بوداین صورت، می توان پاپ یوھان پاول 

، دوست فقرا و دموکرات تر از ھمھ رھبرانبوش را مدافع صلح

اما، این واقعیت از نظر .یافتھ اروپائی نسبت بھ مسئلھ دیکتاتوری

بدون مشورت با ھیچ کس، تصمیم بگیرد؛ او حتی می تواند بدون کسب تکلیف از سنا، 

جنگ اتمی راه نمایندگان و حتی، بدون نظرخواھی از کابینھ خود، 

صدور فرامین نھا .اندازه رئیس جمھور ایاالت متحده آمریکا اقتدار نداشتند

صالحیت او بمراتب بیشتر از اختیارات من می باشد .اختیار رئیس جمھور است

در کشور ما حتی نھاد ریاست جمھوری وجود ندارد .من بھ تنھائی تصمیم نمی گیرم

در کشور ما، تصمیمات اصلی .داریم کھ وظایف مشخصی دارد و من رھبر آن ھستم

ما ھمیشھ ارگان رھبری جمعی داشتھ ایم و مدیریت .می شود نھائی ،جمعیا نظر بحث، بررسی و ب

در کشور ما، من حق ندارم وزرا، سفیران و یا مھمترین مقام .جمعی بوده است

بلی، من بدالیل تاریخی از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری برخوردارم

  .نمی کنم 

آنچھ کھ بھ مسئلھ خشونت بر می گردد، در واقعیت امر، من فکر می کنم کسی 

، خدمت بھ دیگران و مبارزه در راه سعادت آنھا صرف کرده عدالتی مبارزه برعلیھ بی

عالن کرده و عمال تحقق بخشیده است، چگونھ می توان بھ خشن بودن این کیفیتھا را ا کھ است، کسی را

  

اخیرا، در یک سند واقعا بیشرمانھ، ما را 

و » ساختھ اند

  .کرده اند

نمی دانم بھ چھ دلیل مرا دیکتاتور می شمارند

میل و اختیار خود تصمیم می گیرد، یک تنھ و از باالی سر نھاد

این صورت، می توان پاپ یوھان پاول 

بوش را مدافع صلح

یافتھ اروپائی نسبت بھ مسئلھ دیکتاتوری

بدون مشورت با ھیچ کس، تصمیم بگیرد؛ او حتی می تواند بدون کسب تکلیف از سنا، 

نمایندگان و حتی، بدون نظرخواھی از کابینھ خود، 

اندازه رئیس جمھور ایاالت متحده آمریکا اقتدار نداشتند

اختیار رئیس جمھور است

من بھ تنھائی تصمیم نمی گیرم

داریم کھ وظایف مشخصی دارد و من رھبر آن ھستم

بحث، بررسی و ب

جمعی بوده است

بلی، من بدالیل تاریخی از اعتبار و قدرت تأثیرگذاری برخوردارم

 صادردولتی 

آنچھ کھ بھ مسئلھ خشونت بر می گردد، در واقعیت امر، من فکر می کنم کسی 

مبارزه برعلیھ بی در راهرا 

است، کسی را

  متھم ساخت؟
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شما در اطراف خود دوستان بسیار پایدار و صمیمی دارید، در عین  .ھم دارم دیگر جدی پرسشیک  -

  ھ احساسی نسبت بھ خیانت دارید؟چ .بھ شما خیانت کردندنیز حال، برخی دوستان 

 یتموقعیک در  .ھ شده ام، واقعا حداقلزندگی خود با حداقل خیانت مواجمن در  کھ  ،باید بگویم -

او را دستگیر کردند، در اسارت  .مشخصی، شاھد خیانت یک راھنما بودم کھ ما را ھمراھی می کرد

او، تفاوت بین ارتش کوچک ما و ارتش پرابھت و مجھز بھ تکنولوژی و نیرو را می  .ارتش باتیستا بود

  .ولی تنھا مورد در مبارزه ما نبود ،این، بزرگترین خیانت بودالبتھ  .بھ وی پول وعده دادند .دید

  

  خیانت سیاسی ھم بود؟ -

   ...کنم مھمترین ھا را بخاطر بیاورم یسعی م .بلی -

  

   ...روتیا -اوبرتو ماتوس، مانوئل اورمثال؛ کارلوس فرانکی،  -

 .ماسترو با کارلوس فرانکی آشنا شدم -من در سیئرا .نبودمی دانید، کارلوس فرانکی دوست من  -

اتخاذ در نتیجھ  ١٩۵٨بعد از شکست اعتصاب ماه آوریل سال  ،»ژوئیھ ٢٦جنبش « را سازمانفرانکی 

پس از این شکست ھولناک، او را بھ کوه، در سیئرا  .بھ شما گفتم .دکرجلگھ اعزام  از تاکتیک نادرست

روزنامھ کوچکی را کھ سازمان تأسیس کرده بود، اداره می کرد؛ او قبال کمونیست  فرانکی .فرستادند

، ھیچ واقعا ھم .ما در دوره معینی کمونیستھای سابق را بھ عضویت می پذیرفت» جنبش«بود، رھبری 

نمی توان  .ی سابق بیزار بودنداز کمونیستھاھا بیشتر از ھر کسی برخی .چیزی بدتر از خیانت نیست

آنھا در راه آرمانھای  .زیادی ھم داشتند اشتباھات کھ بلھ آنھا با کفایت تر از ھمھ بودند، گفت ک

ز آنھا بیش ا .مبارزه آنھا در چھارچوب مسائل اقتصادی محدود می شد .زحمتکشان مبارزه می کردند

کمونیست بودن، بمعنی  .و مک کارتیسم بود» جنگ سرد«نداشتیم، زیرا زمان، زمان  انتظاراز این ھم 

برجستھ، مشھور و صادق آنھا در کوبا بیش از یکصد  عدهختی ھا بود، اما علیرغم این، بدبپذیرا شدن 

، اوپورتونیسم ناشی از کلمھ آنھا مشکل دیگری داشتند و آن سکتاریسم، بمفھوم مشخص .ھزار نفر بود

 ٢٦«خرده بورژواھای این بگذار  :ھبرخی از آنھا با این اصل زندگی می کردند ک .سکتاریسم بود

  .جنگ، ما بھ  حاکمیت خواھیم رسید در پایانبجنگند، » ژوئیھ

ما با ضد کمونیسم ھار کھ در اذھان مردم رسوب کرده بود، چگونھ مبارزه کردیم؟ در برخی موارد 

خود  و گریز از خدمت در واقع بر اساس ذھنیت ،ضدیت با کمونیسم، بھانھ ای بود برای ترک خدمت

توده ھا نیز از آگاھی و  .و شعور آنھا مسموم شده بود عناصر خرده بورژوائی را در خود داشت

این آگاھیھا بواسطھ قوانین، نمونھ ھا و روشنگریھای دائمی ارتقاء  .فرھنگ سوسیالیستی، محروم بودند
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شمار آنھا در  .شتندلق نداعکمونیست نبودند و بھ حزب کمونیست ت ،درصد رفقای مبارز ما ٩٠ .داده شد

از میان  .کسانی مثل چھ و من، خودمان بھ کمونیسم رسیدیم ...میان رزمندگان و فرماندھان ھم زیاد نبود

 ٢٦جنبش «درصد فرماندھان، بھ  ٩٠ .برخیھا واقعا خوب و مقاوم بودند آنھائی کھ حزب فرستاده بود،

درصد آنھا انقالب را ھمراھی کردند و  ٩٠.تعلق داشتند و اساسا ھیچیک از آنھا خیانت نکردند» ژوئیھ

  .روند انقالب جان باختنددر 

من زیاد  .منفصل شد اوبرتو ماتوس در اوج جنگ .بھ این ترتیب، من چندان ھم با خیانت آشنا نیستم

یعنی، او در  .سرمایھ دارانھ او از قبل مشھود بود ذھنجاه طلبی و  .من او را میشناختم .ناراحت نشدم

حملھ » گرانما«بھ پادگان مونکادا و  کھ  ھمھ آنھائی .شرکت نداشت» گرانما«حملھ بھ پادگان مونکادا و 

ولی اوبرتو ماتوس در صف این  ،آلمیدا و بسیاری دیگر متحد شدندکردند، مثل چھ، کامیلو، رائول، 

  .رزمندگان نیایستاد

در تالش برای نشان دادن اینکھ قاضی خوبی بود و ما  ،روتیا -اور .روتیا، خائن نبود - اور مانوئل

 ٢٦جنبش «بھ انعقاد قرارداد نامعقول بین بخاطر کسب مقام و منزلت مبارزه نکرده ایم، زمانی کھ کار 

او  .یمکرد پست ریاست جمھوری را بھ وی پیشنھاددولت قبلی انجامید، وابستھ بھ و نیروھای » ژوئیھ

  .بود )ابن الوقت( یک اوپورتونیست تیپیکخائن نبود، او نمونھ 

 .خیانت کرده باشد کھ  ،می دانید، من حتی یک نفر دارای خصوصیات واقعا انقالبی را سراغ ندارم...

، خووان آلمیدا، خائن استخائن است، خیانت کرد، رائول،  چھ :اگر می گفتند؛ این یک فاجعھ بود مثال

فرماندھی  - ھمھ فرماندھان ما ...خائن است دئتطزر ،رامیرو والدس، خائن است، ھیلرمو گارسیا

ئی کھ زنده ماندند، در حملھ بھ پادگان مونکادا، در اھمھ آنھ ،انقالب، ھمھ این انسانھای ارجمند

آن  شرکت داشتند، در کوھھای سیئرا ماسترو حضور داشتند و بدون لحظھ ای تعلل، ھمھ» گرانما«

  .یین کننده را از سر گذراندندلحظات تع

او در زمان  .روکھ را در نظر بگیریم زفلیپ پر بعنوان مثال، .کادرھای تازه ای نیز پرورش یافتھ اند

انقالبیون ریختھ خونھای میان کادرھای جدید زیادی کھ از  .پیروزی انقالب، ھنوز بدنیا نیامده بود

  .پا بھ عرصھ وجود گذاشتھ اند د،نبرخاستھ اقھرمانان 

شاھد خیانت ھیچگاه و ما  ما اآلن کادرھای نظامی زیادی داریم کھ شایستگی خود را عمال نشان داده اند

اوچوآ، از  .رسوائی بھ بار آوردبخاطر رشوه خواری و فساد در کشور ما، اوچوآ  .واقعی نبوده ایم

ایستگی ھای او من ش .ی سابقھ مبارزاتی بودادارشعور و فرھنگ غنی برخوردار نبود ولی، متھور و 

ولی دشمن از  ،ھر چند مسئلھ رامونھ بی اھمیت نبود .برای ما دردآور بود او عمل .را انکار نمی کنم

  .ھر واقعھ ای ھر قدر ھم کم اھمیت، سوءاستفاده می کند
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با سیگار با ابھت ھاوانا  شما سیگاری قھاری بودید، زمانی در سالھای اول انقالب، تقریبا ھمیشھ

  آیا از اینکھ زیاد سیگار کشیدید، متأسف ھستید؟

فراموش  من .سال داشتم ١۵-١٤آنوقتھا، 

خوشبختانھ، ھیچوقت دود را بھ  .کشیدمرا با اینکھ نمی دانستم چگونھ باید کشید، 

بداخل ریھ نکشی، باز ھم مقدار  ،اما، ھر قدر ھم تالش کنی

تا بیست سال قبل تصمیم نگرفتھ  .من در زندگی خود زیاد سیگار کشیدم

ترک این عادت من  .من خودم آن را کنار گذاشتم

پس از آنھمھ صحبتھا در باره لزوم  .

بسود حفظ تندرستی  کھ  کاستن از وزن اضافی، زندگی کم تحرک و عادت بھ سیگار، مطمئن شدم

من سیگار را ترک  .باید خود را نمونھ نشان داد

  
، وقتی کھ بھ گذشتھ خود نگاه می کنید، از اینکھ 

می  قبال می دانستیم، آنوقت ماامروز برای ما روشن است اگر 

  .بھ انجام برسانیم مدتاین در نصف 

 ،من مرتکب اشتباھاتی شده ام ...از انجام کدام کار پشیمانم، کمی فکر کنم

انسان بخاطر خیلی چیزھا  .ھمھ آنھا تاکتیکی بوده است

اما من، در مورد آنکھ ما در کشور خویش انجام دادیم و 

شما سیگاری قھاری بودید، زمانی در سالھای اول انقالب، تقریبا ھمیشھ

آیا از اینکھ زیاد سیگار کشیدید، متأسف ھستید؟ .ظاھر می شدید

آنوقتھا،  .خودم، آنجا، در بیران بھ من سیگار تعارف کرد

را با اینکھ نمی دانستم چگونھ باید کشید،  سیگار، اولین 

اما، ھر قدر ھم تالش کنی .ریھ فرو ندادم، آن را بیرون میدادم

  .کمی نیکوتین بھ درون ریھ راه می یابد

من در زندگی خود زیاد سیگار کشیدم .بلی، شما درست می گوئید

من خودم آن را کنار گذاشتم .ھیچ کس مرا مجبور نمی کرد .ا ترک کنم

.یک قربانی ضروری برای سالمتی خلق حساب می کردم

کاستن از وزن اضافی، زندگی کم تحرک و عادت بھ سیگار، مطمئن شدم

باید خود را نمونھ نشان داد .را ھم داد -ترک سیگار -خرین قربانیعمومی، باید آ

  .دیگر ھوس نمی کنم

، وقتی کھ بھ گذشتھ خود نگاه می کنید، از اینکھ یشسال از عمر خو ٧٩شما با پشت سر گذشتن 

  کاری را نتوانستید انجام دھید، متأسف نیستید؟

امروز برای ما روشن است اگر فقط از این متأسفم کھ ھمھ آنچھ را کھ 

در نصف  سال انجام داده ایم، ٤٦را کھ در مدت  کارھائی 

  بخاطر کدام کار انجام شده متأسف ھستید؟

از انجام کدام کار پشیمانم، کمی فکر کنماجازه بدھید در این باره کھ 

ھمھ آنھا تاکتیکی بوده است .ولی ھیچیک از آنھا استراتژیک نبوده اند

اما من، در مورد آنکھ ما در کشور خویش انجام دادیم و  ...تأسف می خورد، حتی بخاطر بعضی سخنان

  .امعھ خود را سازمان دادیم، ذره ای پشیمان نیستم

شما سیگاری قھاری بودید، زمانی در سالھای اول انقالب، تقریبا ھمیشھ -

ظاھر می شدید

خودم، آنجا، در بیران بھ من سیگار تعارف کرد اوال، پدر -

، اولین نمی کنم

ریھ فرو ندادم، آن را بیرون میدادمدرون 

کمی نیکوتین بھ درون ریھ راه می یابد

بلی، شما درست می گوئید

ا ترک کنمبودم آن ر

یک قربانی ضروری برای سالمتی خلق حساب می کردمرا 

کاستن از وزن اضافی، زندگی کم تحرک و عادت بھ سیگار، مطمئن شدم

عمومی، باید آ

دیگر ھوس نمی کنمکردم و 

شما با پشت سر گذشتن  -

کاری را نتوانستید انجام دھید، متأسف نیستید؟

فقط از این متأسفم کھ ھمھ آنچھ را کھ  -

 تمامتوانستیم 

  

بخاطر کدام کار انجام شده متأسف ھستید؟ -

اجازه بدھید در این باره کھ  -

ولی ھیچیک از آنھا استراتژیک نبوده اند

تأسف می خورد، حتی بخاطر بعضی سخنان

امعھ خود را سازمان دادیم، ذره ای پشیمان نیستمج آنطورکھ
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، موجب ١٩٦٨سال  شما از اینکھ با تأئید ورود تانکھای پیمان ورشو بھ پراگ در ماه اوت -

  نارضایتی جدی در میان طرفدار انقالب کوبا شدید، پشیمان نیستید؟

 کھ  ،ما تصور می کردیم و تاریخ نیز حقانیت ما را ثابت کرد کھ  ،می دانید، باید بھ شما بگویم -

، بھ زبان ساده تر، ودشمی چکوسالواکی بھ سوی وضعیت ضدانقالبی، بھ طرف سرمایھ داری کشانده 

در آنجا و دیگر کشورھای  کھ  ،ما با ھر نوع اصالحات اقتصادی لیبرالی .می افتدبھ آغوش امپریالیسم 

درآمدھا، سودھا، عایدات،  ، از قبیل،مشخصی تدابیر .می شد، مخالف بودیم بلوک سوسیالیستی مطرح

ھمھ  .دودر جامعھ سوسیالیستی می شبیشتر و بیشتر موجب پیدایش روابط بازاری  ،انگیزه ھای مادی

بھ ھمین جھت، ما ضرورت دردناک اعزام  .دگرداین پدیده ھا، باعث رشد فردگرائی و خودپرستی می 

ن اقدام درک می کردیم و آن کشورھای سوسیالیستی را کھ بھ ایرا نیروی نظامی بھ چکوسالواکی 

  .دست زدند، محکوم نکردیم

کشورھای سوسیالیستی باید پیگیرانھ بھ راه خود  کھ  ،در عین حال، ھمان وقتھا ما تصور می کردیم

از دیگر  .دیگر دنیا، مسئول ھستند نقطھھ خطر افتادن نظام سوسیالیستی در ھر ادامھ دھند و در مقابل ب

، کھ بدون بحث، بھ سوی بھسازی شدمی مطرح ابتدا مسائلی ، در چکوسالوکی سوی، بھ نظر ما

ھای غیرمنطقی دولت، سیاستھای بوروکراتیک آن، اتھام جدائی از رویکرد .سوسیالیسم سمت گرفتھ بود

روی  بھ سیاست ارتجاعی علنااما، آنھا از شعارھای عادالنھ،  .تردید، واقعیت داشتتوده ھا، بی 

حفظ وحدت و توان  .ما نیز با احساس نگرانی و درد، لزوما دخالت نظامی را تأئید کردیم .آوردند

  .و حیاتی ترین مسئلھ ما بود ارجح ترینسوسیالیسم در مقابل امپریالیسم، 

  

این ھمھ موانع روبرو با و کردید کھ با چنین سختی ھا می شما فکر  ھاآنوقتبعد از گذشت نیم قرن،  -

  خواھید شد؟

در  اصلی شکلفکر می کردم بدست گرفتن حاکمیت م .واقعا ھم می دانستم، کھ مشکل خواھد شد -

بخاطر صرفا نھ  راندن باتیستا از حاکمیت .ساقط کردن باتیستا مھمترین مسئلھ بود .است انقالب تحقق

وقتی کھ من بھ سوی پادگان مونکادا رفتم،  .برای تغییر اساسی الزم بود ،کھ، بلت موجودوضعیحفظ 

آن، بسط دادن تاکتیک  برای دستیابی بھ کھ  مسئلھ عبارت از این است .دیدگاه جدید من شکل گرفتھ بود

م، اآلن در اینجا پیروز می شدی ١٩۵٣ژوئیھ سال  ٢٦روز ھمان اگر ما  .ضروری بود و استراتژی

استالین در ماه مارس  .، توان پایداری نداشتیم١٩۵٣با توجھ بھ توازن نیروھای جھانی در سال  .نبودیم

فوت کرده بود و گروه سھ نفره کھ بعد از او بھ حاکمیت رسید، آن حمایتی را کھ خروشچف از  ١٩۵٣
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زمانی بود کھ اتحاد شوروی نمی توانست با ایاالت  زیرا، آن وقت، ،کوبا بھ عمل آورد، حتما نمی کرد

  .تبدیل شدیک قدرت اقتصادی و نظامی بھ بعد از ھفت سال، متحده آمریکا برابری کند ولی، 

  

  آیا با حملھ بھ پادگان مونکادا، آرزوی ھای شما برآورده شدند؟ -

حل  کھ ،شما گفتم بھ .اتفاقا، این ھمان موضوعی است کھ می خواستم در باره اش صحبت کنم -

و این ھمان مسئلھ ای بود کھ من در مورد آن، در  ،مدیریت سختی ھا .مشکالت بھ شیوه دیگر الزم بود

 .در سخنرانی خود در احاطھ جوانان گفتم وقتی کھ بھ ھاوانا وارد شدیم، ،١٩۵٩روز ھشتم ژانویھ سال 

ما چیزی نمی دانستیم، ما ایده ھای خوب زیادی در  .من حتی در روز پیروزی احساس دلتنگی کردم

ی تجربھ داشتند، معیارھائی بودند کھ بدون آنھا نمی انسانھائحقیقتا ھم،  .ولی بی تجربھ بودیم ،سر داشتیم

یک  -زنده ماندن .جان بدر ببرماما من توانستم … توانستیم استراتژی منجر بھ پیروزی را بپرورانیم

دوختھ ھای تجربی را دست کم ان ،نباید تجربھ را کھ است  یست، برای اینشایستگی نمزیت است، 

سال از حملھ بھ پادگان مونکادا،  ۵٠با گذشت بیش از  امروز ھمو سال بعد از پیروزی  ٤٦ .گرفت

صرفنظر از اینکھ زمانی ما خیال بافان  .از آرزوھای آن روز ماست سیار فراتردستاوردھای ما، ب

  .بزرگی بودیم

  

برخی از منتقدین، اتھامات برعلیھ انقالب را بسیار بزرگتر نشان می دھند و آن را دائما بھ اعمال  -

  ی بھ نفع انقالب ارائھ نمودید؟آیا شما در مقام وکیل، دالیل .زیادی متھم می سازند

و بازھم، دالیلی را کھ در سخنرانی خود بمناسبت پنجاھمین سالگرد حملھ  .سخن بھ درازا خواھد کشید -

کوبا چھ گناھی کرده است؟ کدام انسان عاقل می ! ببینید .، تکرار می کنمبیان داشتمبھ پادگان مونکادا 

  متھم سازد؟چنین تواند کوبا را 

دیکتاتوری خشن باتیستا، خلق کوبا بھ بھای خون خود و سالحی کھ از دست دشمن در آورد، توانست 

اولین  جااین .دست نشانده ایاالت متحده آمریکا را کھ ھشتاد ھزار نیروی مسلح داشت، سرنگون سازد

 کھ در سراسر ،بودغربی  حوزه دریای کارئیب و تنھا کشور نیم کره ،در آمریکای التین سرزمین

محکوم ، از بین برده یتکاران جنگیمگران، قاتالن و جناست استعمار، دھھا ھزار انسان آن را تاریخ

انقالب زمین را پس گرفت و ھمھ آن را در  .از زیر سلطھ آمریکا خارج شدنموده و اعدام کرده بودند، 

منابع طبیعی، صنایع تولیدی و بخش اصلی  .اختیار دھقانان و کارگران بخش کشاورزی قرار داد

ساعت، با  ٧٢کوبائیھا در مدت کمتر از  .نده شدخدمات بھ خلق کوبا، تنھا صاحبان واقعی آنھا برگردا

دفع حملھ  .نبرد شبانھ روزی، توانستند ھجوم مزدوران ایاالت متحده آمریکا در ھیرون را درھم شکنند

آن قابل پیش بینی  مزدوران، مانع از مداخلھ نظامی در کشور ما گردید کھ در صورت تحقق، عواقب
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این  .ھزار اسلحھ نفری و صدھا ھزار میلیشیا، در خدمت انقالب بود ٤٠٠ارتش شورشیان، با  .نبود

، بھ مقابلھ ١٩٦٢خطر قربانی شدن در مقابل حملھ اتمی سال درک ارتش، با صداقت و بدون تزلزل، با 

اتب بیشتر از ، در جنگ کثیف کھ میھن را فراگرفتھ بود، بھ قیمت قربانیانی بمراین ارتش .برخاست

با ھزاران اقدام خرابکارانھ و تروریستی کھ توسطھ دولت ایاالت  .پیروز شد ادیبخشقربانیان جنگ آز

صدھا برنامھ سوءقصد بھ جان رھبران انقالب را با  .متحده آمریکا سازماندھی شده بود، مقابلھ کرد

در موفق شد ، محاصره سنگین و جنگ اقتصادینیم قرن تقریبا کوبا در شرایط  .شکست مواجھ ساخت

 ھیچ کدام از کشورھای آمریکای التین، منھایکھ کاری  .ریشھ کن سازدک سال بیسوادی را عرض ی

در طول نتوانستند انقالب بولیواری و کشور ایاالت متحده آمریکا،  بعد از پیروزیھای چشمگیرونزوئال 

کشور ما  .کوبا شرایط تحصیل صد درصد رایگان کودکان را فراھم ساخت .از عھده آن برآیند سال ٤٠

درصد کودکان ھمھ مراحل  ٩٩ .متوسطھ را در نیم کره داراست نتحصیالال فارغباالترین شاخص 

در  دانش آموزان مدارس ابتدائی کوبا .تحصیلی از پیش دبستانی گرفتھ تا کالس نھم را طی می کنند

ور ما بلحاظ تعداد کش .ط بھ زبان مادری و ریاضیات، جایگاه اول را در جھان احراز می کنندلزمینھ تس

در جایکاه نخست جھانی ایستاده ھر کالس نیز، در و تعداد کم دانش آموزان معلم نسبت بھ جمعیت 

 متمرکزآموزش  .ھمھ کوکان دارای نارسائی جسمی و ھوشی، در مدارس ویژه تحصیل می کنند .است

انان، ھم در شھرھا و در مراحل تحصیلی کودکان، نوجوانان و جوانفورماتیک، وسایل سمعی و بصری 

سالھ  ٣٠تا  ١٧ھمھ جوانان  آموزش و پرورش .ھم در مناطق روستائی، وسیعا بکار گرفتھ می شود

ھر کوبائی  .تحقق یافتدر کشور ما  ،برای اولین بار در جھانت، بھ حساب دولو بیکار  آموزش ندیده

دبستانی گرفتھ تا درجھ پیش حق دارد بدون ھزینھ کردن حتی یک گروش، دوره ھای آموزشی، از 

روشنفکران و ھنرمندان حرفھ ای در تعداد متخصصان دارای تحصیالت عالی،  .را بگذراندی دکتر

سطح متوسط دانش مردم کوبا از حد  .برابر افزایش یافتھ است ٣٠مقایسھ با دوره پیش از انقالب، 

میزان مرگ و  .ز وجود ندارددر کوبا حتی بیسوادی سببی نی .آگاھی کالس نھم دبیرستان کمتر نیست

 کھ پائین ترین شاخص ،در ھزار کاھش یافتھ است ۵/٦تا  ٦بھ رقم  ،نفر در ھزار ٦٠میر نوزادان از 

، بھ )مترجم .نواحی جنوبی شیلی و آرژانتین( ، شامل ایاالت متحده آمریکا تا پاتاگونیادر نیم کره را

عفونی و بیماریھای  .تھ استفسال افزایش یا ١۵تا  ،طول عمر متوسط .نشان می دھدکانادا،  استثنای

آبلھ مرغان، سیاه سرفھ، اریون و رخک، ، مثل فلج اطفال، ماالریا، تشنج نوزادان، دیفتری، سمسری

، جذام، مننژیت ھموفیلی و یرقان، ییھائی مثل تشنج، مننژیت مغزربیما .ریشھ کن شده استتب مالت 

  .استسل، بطور کامل تحت کنترل در آمده 

ببیشتر بخش خدمات پزشکی و موسسات ھر چھ قابل دسترس تر کردن  رایبجدی انقالبی دگرگونیھای 

 ،امروز، کوبا کشوری است .طبی، بمنظور حفظ زندگی و کاھش دردھای مردم، در دست انجام است
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باالتر  شاخص آن دو برابر ،باالترین تعداد پزشک نسبت بھ جمعیت سرانھ را دارد و بھ ھمین جھت کھ 

  .ندقرار داده اآن کشورھائی است کھ کوبا را تحت نظر از 

سخت ترین بیماریھا، بالوقفھ پیشگیری و معالجھ  کشف دارو برایدر زمینھ  ،تحقیقاتی -مراکز علمی

کوبائی ھا، مثل ھمیشھ، بھ بھترین سیستم خدمات و شرایط پزشکی مطلقا رایگان،  .کار می کنند

درصد  ٨۵ .است کامل برخوردارجمعیت کشور از تأمینات اجتماعی  صد درصد .دارنددسترسی 

درصد باقی مانده، صرفا اجاره بھای سمبلیک می  ١۵ .تأمین شده اند ،مردم، با مسکن بدون عوارض

  .درصد حقوق شان تجاوز نمی کند ١٠پردازند کھ از 

در  .اعتیاد مبارزه می کنیم درصد معتادان در کشور ما بسیار ناچیز است، با این ھمھ، بشدت بر علیھ

امکانات بھسازی شرایط زندگی  کھ ،و انواع دیگر بازیھای سودآور اریتالبازی سالھای اول انقالب، 

  .بھ حساب دیگران را فراھم می سازند، ممنوع شدند

ما ھمھ توجھ خود  .پخش و نشر نمی کنند آگھی ھای بازرگانی ،رادیو، تلویزیون و مطبوعات کشور ما

، شیوه زندگی سالم، حفظ بدنیتحصیل، فرھنگ، ورزش و تربیت را بھ عرصھ ھای حفظ تندرستی، 

مترقبھ و دیگر مسائلی کھ از اھمیت اجتماعی ه با اعتیاد، پیش بینی حوادث غیرمحیط زیست، مبارز

جتماعی کمک می بھ تربیت شعور ارسانی جمعی ما، وسایل اطالع .برخوردارند، معطوف کرده ایم

را نمی ستایند و براساس آنھا،  ارزشھای پوسیده جامعھ مصرفی .آالینده نیستندمسموم کننده و نمایند، 

 .فرھنگ سازی نمی کنند

سمی، نامگذاری خیابانھا و ھیچیک از انقالبیون سرشناس با شیوه ھای مجسمھ گذاری، عکس ھای ر

پستھای رھبری کار می کنند، خدا نیستند، انسانھای  مردان و زنانی کھ در .تمدیح نمی شوند مؤسسات

  .زنده ای ھستند

در کشور ما گروھھای شبھ نظامی، جوخھ ھای مرگ وجود ندارند، مردم ھیچگاه مورد تعدی و شکنجھ 

  ...نشده است ، حتی یک نفر بدون محاکمھ، مجازاتتھ استفقرار نگر

این  ،در نتیجھ .مردم ما و ھمھ بشریت، صدھا برابر افازیش یافتھ است ارائھ شده بھتحقیقات علمی 

بھ ما ھیچگاه  .دنزندگی مردم کوبا و دیگر کشورھا را نجات می دھ ئیدارو و تالشھای مؤثر طبی

این کار، با اصول فکری و شعور ما کھ بر  .دست نزده ایم ژیکسالحھای بیولودر زمینھ تولید تحقیقات 

  .ھای علمی در کشور تربیت می شوند، مغایرت داردمبنای آن کادر

در اینجا، فیدل از ( روحیھ ھمبستگی بین الملی در ھیچ کشوری بھ اندازه کوبا ریشھ ندوانده است

مبارزان الجزایر، سوریھ، کنگو، گینھ، آنگوال، ویتنام، بولیوی، نیکاراگوئھ صحبت حمایتھای کوبا بھ 

بیش از نیم میلیون مبارز کوبائی دین انترناسیونالیستی خود را در مقام معلم، متخصص فنی،  .)می کند

، ما سالھ دھھا ھزار متخصص بخش طب ٤٠خدمات  .پزشک و کارکنان حفظ سالمتی، ادا کرده اند
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در حال حاضر، بیش از سھ ھزار متخصص بخش پزشکی و  .جان میلیونھا انسان را نجات داده است

، کار می کنند و با استفاده »جھان سوم«ئکشور ١٨ اطدر دورترین نق، رصھ ھای وابستھ بھ آندیگر ع

ھای پیشگیری و معالجھ، ھمھ سالھ جان صدھا ھزار انسان را نجات می دھند و  حفظ می کنند روشاز 

ت و حتی، ھمھ مل .خود را باز می یابندسالمتی  ،میلیونھا انسان ،در سایھ تالش کامال بالعوض آنھایا 

بدون  ،سازمان ملل متحداز داروھای ضروری  دریافتدر شرایط ھمھ خلقھای منطقھ صحرای جنوبی 

با خطر مرگ مواجھ می شدند، برنامھ ھای الزامی و تأخیر ناپذیر خدمات پیشنھادی پزشکان کوبائی، 

  .مبارزه با ایدز نمی توانست بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ شود

بھ پنج  خواندن و نوشتن متن ھامی توان  ایجاد کرده است کھ بھ کمک رادیوتحقیق فنی  شیوهیک کوبا 

، پرتقالی، اسپانیولی، )مترجم .زبان نسل اول دھقانان مھاجر اروپائی بھ آمریکای جنوبی( ؛ کرئولیزبان

ما  .ھم اکنون این روش در برخی کشورھا بکار گرفتھ می شود .را آموزش داد فرانسوی و انگلیسی

 .برای یاد دادن الفبا از طریق تلویزیون اجرا کردیمبھ زبان اسپانیولی با کیفیتی را  مشابھ بسیاربرنامھ 

ما بھ حق امتیاز انحصاری آن  .کوبائی، در کشور ما تحقیق و بررسی شده است اصیلاین برنامھ 

 انکھ درصد بیسواد» سومجھان «اختیار ھمھ کشورھای  ما حاضریم آن را مجانا در .اھمیت نمی دھیم

تا ) ھشتصد میلیون( انبیسواد تعداددر طول پنج سال، با حداقل ھزینھ،  .، قرار دھیمنسبتا باالستآنھا 

  .درصد کاھش خواھد یافت ٨٠

  

  ، تاریخ از شما قدردانی خواھد کرد؟چھ فکر می کنید -

بشریت بقدری  اشتباه کرده است، بقدری بھ  ، کھ می دانید چرا؟ برای این .من نگران این مسئلھ نیستم -

این مسئلھ ھنوز پشت عالمت سؤال ( اگر زندگی آن دوام داشتھ باشد کھ اعمال نامعقول دست زده است

 و این خواھند کردبھ ما نگاه  غیر متمدن بربرھایبعد، بدیده صد سال انسانھای ، )قرار گرفتھ است

  ...دنمی ارز شفکر کردنھم بھ مسئلھ 

البتھ و بخاطر رزم امروز خود کسب می کند، اھمیت دارد  ،در مبارزه ما نظر من اعتباری کھ کشوربھ 

  ...اده شودنسبت دلزومی ھم ندارد کھ ھمھ آنھا بھ من 

  

  تر بودند؟ تأثیر برانگیزآنھا کدامیک از بنظر شما شما با سیاستمداران زیادی آشنائی داشتید،  -

عالی از میان ھمھ کسانیکھ می شناسم،  را بعنوان یک انسان چھمن ھمشھ  .اجازه بدھید کمی فکر کنم -

نلسون ماندال نیز یکی از آن  .او، شریف تر و نجیب تر از ھمھ کسانی بود کھ می شناختم .یاد می کنم

از میان رھبران  .کسانی است کھ مبارزه اش، تاریخ زندگی و خدماتش مرا تحت تأثیر قرار می دھد

دو روز نیست، مدتھاست کھ می  -ایشان را یکی .بھ زیانگ زمین احترام قائلم از ھمھ،بیش کنونی، 
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از میان رھبران اروپا، ویلی برانت، صدر اعظم آلمان یکی از 

، او، انسانی بود روشن بین .من با ایشان آشنا شدم، با ھم زیاد گفتگو کردیم

از میان دیگر رھبران اروپا، اوالف پالمھ را خوب 

احترام عمیقی بھ وی قائل بودم و  .وی نیز انسانی صادق، مسئول و دولتمردی شایستھ بود

  

کرد گامھای می تالش  و بودو جذابی کندی آدمی پر شور، انسانی باھوش 

می توان گفت کھ او بعد از فرانکلین روزولت، درخشان ترین سیاستمدار ایاالت متحده 

چراغ سبز نشان داد  ،ھیرون -، برای حملھ بھ پالیا

دولت آیزنھاور پیش از وی طراحی کرده بود و 

می کرد؛ در دوره  مدارا، »سیا«بر آن، او در مقابل اقدامات 

تکرار می کنم،  ...رھبران بین المللی تنظیم شد

اما، او عاقل بود، انسانی برجستھ و شجاع، و بنظر من، ھمانطور کھ گفتم، 

حوادث ھیرون و بحران اکتبر، او  .الت متحده بھبود می یافت

، مقاومت و دالوری احتماال، ارزش قائل نبود

اتفاقا ھمان روزی کھ وی را بھ قتل رساندند، من با یک روزنامھ 

ژان  ...نگار فرانسوی، ژان دانیل کھ او را کندی برای گفتگو پیش من فرستاده بود، صحبت می کردم

و برگرد  ،کنبرو با کاسترو صحبت « 

از میان رھبران اروپا، ویلی برانت، صدر اعظم آلمان یکی از  .ھستندشناسم؛ انسان شایستھ و الیقی 

من با ایشان آشنا شدم، با ھم زیاد گفتگو کردیم .دولتمردان تواناست

از میان دیگر رھبران اروپا، اوالف پالمھ را خوب  .»جھان سوم«اندیشمند، نگران صلح و وضعیت 

وی نیز انسانی صادق، مسئول و دولتمردی شایستھ بود

  .، فقدان بزرگی بود)اوعجیب قتل 

  بودید؟شما شخصا با رئیس جمھور کندی آشنا 

کندی آدمی پر شور، انسانی باھوش  ، کھ نھ، اما فکر می کنم

می توان گفت کھ او بعد از فرانکلین روزولت، درخشان ترین سیاستمدار ایاالت متحده  .مثبتی بردارد

، برای حملھ بھ پالیا١٩٦١در سال  .او مرتکب اشتباھات زیادی شد

دولت آیزنھاور پیش از وی طراحی کرده بود و آن را ، ده بودکربرنامھ ریزی ن را اوعملیات 

بر آن، او در مقابل اقدامات  عالوه .او نتوانست بموقع جلوگیری کند

رھبران بین المللی تنظیم شدریاست او، اولین برنامھ سوءقصد بھ جان من و دیگر 

اما، او عاقل بود، انسانی برجستھ و شجاع، و بنظر من، ھمانطور کھ گفتم،  کندی مرتکب اشتباھاتی شد

الت متحده بھبود می یافتاایو اگر  کندی زنده می ماند، روابط کوبا 

ارزش قائل نبودمردم کوبا بھ او  کھ ،می کنمفکر ن .را متأثر ساختھ بود

اتفاقا ھمان روزی کھ وی را بھ قتل رساندند، من با یک روزنامھ  .دتحسین می کرخلق ما را بنوعی 

نگار فرانسوی، ژان دانیل کھ او را کندی برای گفتگو پیش من فرستاده بود، صحبت می کردم

 :دانیل فقط توانست این را بمن بگوید کھ کندی بھ وی گفتھ بود

  .»بگو کھ او چھ فکر می کند

شناسم؛ انسان شایستھ و الیقی 

دولتمردان تواناست

اندیشمند، نگران صلح و وضعیت 

وی نیز انسانی صادق، مسئول و دولتمردی شایستھ بود .می شناختم

قتل (مرگ او 

  

شما شخصا با رئیس جمھور کندی آشنا  -

نھ، اما فکر می کنم -

مثبتی بردارد

او مرتکب اشتباھات زیادی شد .بود

عملیات این اما، 

او نتوانست بموقع جلوگیری کند

ریاست او، اولین برنامھ سوءقصد بھ جان من و دیگر 

کندی مرتکب اشتباھاتی شد

اگر  کندی زنده می ماند، روابط کوبا 

را متأثر ساختھ بود

خلق ما را بنوعی 

نگار فرانسوی، ژان دانیل کھ او را کندی برای گفتگو پیش من فرستاده بود، صحبت می کردم

دانیل فقط توانست این را بمن بگوید کھ کندی بھ وی گفتھ بود

بگو کھ او چھ فکر می کند
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 ؟ئی داشتیدبا مائو تسھ دون آشنا -

، افتخار شایستھ احترام بود و خردمند یرھبرکھ ، ھم من با ھوشی مین .نھ، با مائو آشنائی نداشتم -

  .نداشتمآشنائی 

انقالبیون  یکی ازو انقالب چین،  مشوقوی، بی تردید، سازمانگر و  .خدمات تاریخی مائو زیاد است

آغازگر، گسترش  ، کھسیاسی و نظامیخارق العاده استعداد  صاحببود  یمرد .بزرگ قرن بیستم بود

، کدھنده و تحقق بخش مبارزه پیروزمند برعلیھ امپریالیسم ژاپن، برعلیھ دولت دست نشانده چان کایش

مائو در  کھ  ،در عین حال، مطمئنمما، ا .صفحات درخشان زیادی بھ تاریخ چین افزود بی شک، و

شتباھات، ناشی از این ا .خویش، اشتباھات سیاسی زیادی را مرتکب شدآخرین دوره ھای حیات 

یق تر، نتیجھ ایده ھای افراطی حاصل انحراف بھ چپ و یا بھ بیانی دق کھ انحراف بھ راست نبوده، بل

خود و ھم در دوره باصطالح  زمانر داین ایده ھا، با شیوه ھای خشن و ناعادالنھ، ھم  .بودند چپ

در روند  در نھایت، سیاست ھای افراطی چپ کھ ،تحقق یافت و من فکر می کنم» انقالب فرھنگی«

خواه  زیرا اینگونھ اشتباھات بزرگ، .بسوی راست منحرف شد ،تند با یک چرخش ،انقالب چین

مشخص، بھ طرف سیاستھای  قعیتدر مو ،یعنی، چپ افراطی .د آوردنروی خواھ بسوی دیگر ،ناخواه

  .راست روانھ روی خواھد آورد

  

  بگوئید حقوق ماھانھ شما چقدر است؟ ،اَ لطف -

من، حق  .البتھ کھ از گرسنگی نمی میرم .دالر است ٣٠پزو، در ماه  ٢۵حقوق من بر اساس ھر دالر  -

درصد، بابت اجاره  ١٠و غیر از این، از ھمان ابتدا، مبلغی در حدود  در حزب ھم می پردازم عضویت

ز اینجا، از آنجا و از ھر طرف تحت نظر است، نمی شما می فھمید انسانی کھ ا .بھا پرداخت می کنم

اما، این وضعیت بتدریج عوض شده است و ما ھم تجاربی  .زندگی کند محل ثابت تواند دائما در یک

اما در باره آنچھ کھ  .، کمک می کنمدر جنگ کشتھ شد کھ پسرشنیز م بھ خالھ امن  .یمه اسب کردک

اندوختھ من شامل ھدایائی است کھ بھ من اھداء کرده  کھ ،بگویمزیاد حرف می زنند، می توانم بھ شما 

فکر می کنم مردم دیگری ھستند کھ عالقمندند تا از نمی دانم آنھا چند میلیون دالر ارزش دارند؛  .اند

ائوسبیو لھ ھزار فقره ھدیھ را بھ  ١٧من، چندی پیش، در حدود  .بھره مند شونداشیای متعلق بدیگران 

فکر می کنند کھ من  ھا زیرا، برخی .نمی خواستم در این باره حرفی بزنم .حویل دادمانا تمورخ ھاوآل، 

تقدیم برعکس، اتفاقا بھ ھمین سبب من آنھا را بھ تاریخ نویس ھاوانا  .بھ این ھدایا ارزش قائل نیستم

بعد از مرگم  دانممی  نگھ داشتم، درا پیش خوکتابھای اھدائی فقط با صراحت می گویم کھ این را  .کردم

ولی،  .لطیفھ ھای زیادی تعریف می کنند .تحویل دادمرا یا او بقیھ ھد ھمگان از آنھا استفاده خواھند کرد

ھزار دالر قیمت داشت،  ٧-٦کھ ھر کدام  یئساعتھا ،زیرا، پیژامھ .واقعا خنده آور استکردم،  نآنچھ م
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دفاع از خود  محض این مسئلھ را .تحویل دادم

با این ھمھ، می دانید کھ نام مرا دو بار در 

نمی دانم چرا آنھا سعی می کنند مسئلھ پوچی را 

ی دھانھابعھده مثل ھمھ کشورھا، ین ھزینھ رئیس جمھور، 

در واقعیت امر، زمانیکھ بھ جائی سفر می کنم، باید در ھتلی اقامت کنم، غذائی 

رعایت می  اندازه نیازش،از ھر کس بھ اندازه توانش و بھ ھر کس بھ 

من بھ آن  .نیازھای شخصی من بسیار ناچیز است و ھیچ وقت ھم حقوقم را افزایش نداده اند

برای نوشتن کتابھا و  .از دنیا خواھم رفت

 :من ھمیشھ گفتھ ام .ولی من ھیچگاه چنین کاری را نکردم

ھا، احساس آرامش می کنم ھنجارمن با رعایت این 

  
بھ ھمھ آن  می کنند؛شما را محکوم شما بعد از این ھمھ سیل افتراھا برعلیھ انقالب و بھ تبع آن، کھ 

بھ این  کھ  ،ما را تقبیح می کنند، می خواھم بگویم

توانست در مقابل  شور کوچک، در طول تقریبا نیم قرن

مجموعھ اصول، افکار و  این را می توان بھ

ما بھ انسان، بھ ماھیت انسان، بھ  .این، تنھا شیوه مؤثر می باشد

او برای قربانی دادنھای  ن و استعدادھای

کھ در ایاالت متحده آمریکا ھیچگاه رژیم فاشیستی نمی تواند برای مدت طوالنی بر قرار 

آمریکائیھا برای ، اصلبعنوان یک ...زیرا، در اینجا، سنن ملی، ارزشھای اخالقی، ساختاری

تحویل دادمھم را قیمتی و عتیقھ  ی، اشیاارزشمندآثار نقاشی 

با این ھمھ، می دانید کھ نام مرا دو بار در  .انمبخندرا شما م کمی ھم ھمی خواکھ م، بل

نمی دانم چرا آنھا سعی می کنند مسئلھ پوچی را  .ثروتمندترین انسانھای جھان وارد کرده اند

ین ھزینھ رئیس جمھور، أماصال، ت .رممن پول شخصی ندا

در واقعیت امر، زمانیکھ بھ جائی سفر می کنم، باید در ھتلی اقامت کنم، غذائی  .ی است

  .بخورم، می دانم کھ جیبم خالی است

از ھر کس بھ اندازه توانش و بھ ھر کس بھ  :اصل کھ ،می توانم بگویم

نیازھای شخصی من بسیار ناچیز است و ھیچ وقت ھم حقوقم را افزایش نداده اند

از دنیا خواھم رفت ب خالی از پول قابل تبدیل بھ ارزبا جی کھ افتخار می کنم

ولی من ھیچگاه چنین کاری را نکردم ،خاطراتم، میلیونھا بھ من پیشنھاد کردند

من با رعایت این  .»، فقط برای مدارس خواھم نوشتاگر من بنویسم

  .و مفھوم واقعی خوشبختی را درک می کنم

شما بعد از این ھمھ سیل افتراھا برعلیھ انقالب و بھ تبع آن، کھ 

 گوئید؟ب خواھیددوستان کوبا، چھ میبھ کسان، پیش از ھمھ 

ما را تقبیح می کنند، می خواھم بگویم ،براساس افکار مشخصی کھ  بھ بسیاری از آنھائی

شور کوچک، در طول تقریبا نیم قرنکھ چگونھ یک ک ،کمی فکر کنند

این را می توان بھ .مقتدرترین کشور جھان مقاومت کند شدیدترین فشارھای

این، تنھا شیوه مؤثر می باشد .ھای اخالقی افزودرھنجا

ن و استعدادھایھا باور داریم، ما بھ آگاھی انسارھنجادر تسلط بر 

  ...بیشتر یقین داریم

کھ در ایاالت متحده آمریکا ھیچگاه رژیم فاشیستی نمی تواند برای مدت طوالنی بر قرار 

زیرا، در اینجا، سنن ملی، ارزشھای اخالقی، ساختاری

آثار نقاشی و حتی، 

م، بلنکمیبیان ن

ثروتمندترین انسانھای جھان وارد کرده اند فھرست

من پول شخصی ندا .ثابت کنند

ی استی دولتاجرائ

بخورم، می دانم کھ جیبم خالی است

می توانم بگویم

نیازھای شخصی من بسیار ناچیز است و ھیچ وقت ھم حقوقم را افزایش نداده اند .شود

افتخار می کنم

خاطراتم، میلیونھا بھ من پیشنھاد کردند

اگر من بنویسم«

و مفھوم واقعی خوشبختی را درک می کنم

شما بعد از این ھمھ سیل افتراھا برعلیھ انقالب و بھ تبع آن، کھ  -

کسان، پیش از ھمھ 

بھ بسیاری از آنھائی -

کمی فکر کنند مسئلھ

شدیدترین فشارھای

ھنجامجموعھ 

در تسلط بر  قابلیتھای او

بیشتر یقین داریم

کھ در ایاالت متحده آمریکا ھیچگاه رژیم فاشیستی نمی تواند برای مدت طوالنی بر قرار  ،من مطمئنم

زیرا، در اینجا، سنن ملی، ارزشھای اخالقی، ساختاری .شود
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بھ فریبکاری  بنابراین، بسیاری مقامات .اگر کاری انجام داده می شود، بھ آن باور می کنند ،وجود دارد

می توان بخشی از مردم را ھمیشھ فریب داد و در  :ھمانطور کھ لینکلن می گفت .روی می آورند

  .ابد ممکن نیست تامواقعی ھم می توان ھمھ ملت را فریفت، اما، فریب ھمھ مردم 

  

  ...نتخابیعنی ا -در قانون اساسی تصریح کرده است کھ سوسیالیسم اخیرا کوبا، -

  .آن بازگشت ناپذیر است -

  

شما فکر می کنید کھ تصریح این مسئلھ در قانونی اساسی، یک تضمین کافی برای استقرار  -

  ؟ھمیشگی سوسیالیسم در کوباست

خواستار  ، آقای بوش٢٠٠٢ماه مھ سال  ٢٠مسئلھ عبارت از این است کھ  .این کار دلیل دارد .نھ -

ھر قدر کھ خواستند کشور را در  .شدسرمایھ داری در کوبا  احیایسیاسی و  -تغییر ساختار اجتماعی

 .سوسیالیستی مبارزه کردیم نظامما با قدرت بیشتر برای حفاظت از  ،اختیار سرمایھ داری قرار دھیم

، ھمھ جوابھا را مورد بررسی قرار دادند و ندای جمع شد نمایندگان ھمھ سازمانھای توده ھمآن  پیش از

چگونھ می توان این  :سؤال می شود .اعالم کردنداز این اقدام پشتیبانی خود را  ،با ھشت میلیون امضاء

این مسئلھ؛ کھ شورای ملی چگونھ می تواند در قانون  .را بازگشت ناپذیر ساخت؟ قابل برگشت است

عیین شده، مطبق مقررات  .طبق قانون اساسی ما مشخص شده است د،اساسی تغییراتی وارد ساز

در چنین  .محدود استدر قانون اساسی، نا ضروری اتاختیارات قانونی شورای ملی برای ایجاد تغییر

این، بھ چھ  .انقالبمان را مورد تأکید قرار دھیم »بازگشت ناپذیری«وضعیتی، ما تصمیم گرفتیم خصلت 

از خصلت سوسیالیستی، انجام انقالب، بعبارت دقیق تر، » عدول«معنی است؟  برای ایجاد تغییر، برای 

ولی اجرای آن در  ،بھ دیگر سخن، می توان آن را انجام داد .ضروری است یضد انقالباقدامات 

ھمھ اینھا، جواب  .تنیسای چندان ساده کار شرایطی کھ ھمھ خلق کامال متحد و تربیت یافتھ است، 

  .شایستھ ای بود بھ خواست بوش از آنجا، از ایاالت متحده

، باید حاکمیت را بدست بگیرند، خود برای رسیدن بھ ھدفآنھا  کھ ،ضد انقالب می گویم سببن یبد

انتخاباتی کشور ما، از  موازینبق اطمالبتھ، نھ ھمیشھ از طریق توسل بھ قھر؛ آنھا براحتی می توانند، 

را مورد تأکید قرار دادیم،  آن» بازگشت ناپذیری«اگر ما  .راه قانونی، حاکمیت را در دست بگیرند

در آن  .کند »عدول«بدین معنی است کھ شورای ملی نیز نمی تواند از آن  .بازگشت ممکن نیست ،یعنی

  .تغییر قانون اساسی ضرورت پیدا می کند ھم صورت
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  ھیچگاه فکردست کشیدن از کار بھ ذھن تان خطور کرده است؟

در تاریخ  آنچھ را کھ من .بھ تحلیل می رود

بھ ریاست شورای دولتی برگزیدند، بھ رفقای 

در پایان  ، حتیبرای استراحت کھ  می فھمم

ھر وقت کھ الزم آید،  .این را می خواستند

تعلل، نھ  ھک دقیقن یومشاعرم زنده است و می توانم مفید واقع شوم، بد

بیشتری بھ آن مبذول میدارم،  اه انقالب، وقت صرف می کنم، توجھ

پالتون در کتاب  .تجارب من زیاد است، بیشتر تحلیل می کنم، بیشتر فکر می کنم

فکر  .بھترین دوره زندگی برای احراز مقام دولتی است

در زمان  سن سال ٦٠من، البتھ بھ نظر 

  ...برابر است دوران کنونی و یا چیزی درحدود آن

این است کھ شورای  واقعیت .ادامھ خواھم داد

  .این مسئلھ را خلق حل می کند

افتادن، من فکر می کنم، نمی توانید با دست راست کاری بکنید و 

در ھر  ھم کارھا فکر می کند، من قبیل

 ١۵دارم کھ در خشاب من  ناناطمیھمیشھ در 

خوشبختانھ، ھنوز  .ھم بودم من در زندگیم زیاد تیراندازی کرده ام و تیرانداز ماھری

دستھایم  کھ  ،می خواھم بگویم .مھارتم را حفظ کرده ام و درھیچ وضعیتی، من از دشمن نمی ترسم

ھیچگاه فکردست کشیدن از کار بھ ذھن تان خطور کرده است؟

بھ تحلیل می رود زمان می گذرد و نیروی انسانکھ می بینید، ما می دانیم 

بھ ریاست شورای دولتی برگزیدند، بھ رفقای بار دیگر ی کھ مرا یعنی زمان، ٢٠٠٣ماه مارس سال 

می فھمماآلن من « :من گفتم .می گویمنیز ، بھ شما شورای ملی گفتم

این را می خواستند دم در کنار آنھا بمانم و آنھا ھمو قول دا» عمر بدنیا نیامده ام

مشاعرم زنده است و می توانم مفید واقع شوم، بدمی توانم فکر کنم، 

  .دداخواھم  م ادامھکاربھ یک ثانیھ بیشتر، 

اه انقالب، وقت صرف می کنم، توجھھر سال بیشتر از سال پیش، در ر

تجارب من زیاد است، بیشتر تحلیل می کنم، بیشتر فکر می کنم ، کھ

بھترین دوره زندگی برای احراز مقام دولتی استسالگی،  ۵۵بعد از سن  :می نویسد» 

البتھ بھ نظر  .سالگی اش فرارسید ٦٠می کنم بھترین دوره زندگی او، در 

دوران کنونی و یا چیزی درحدود آنسال در  ٨٠حیات پالتون، با سن 

ادامھ خواھم دادامور دولتی در فعالیت ھ چھ مدتی بتا شما می پرسید کھ 

این مسئلھ را خلق حل می کند .ملی بنمایندگی از سوی خلق، در این مورد تصمیم می گیرد

افتادن، من فکر می کنم، نمی توانید با دست راست کاری بکنید و  در اثرشما ھمیشھ مسلح ھستید و 

  اسلحھ را بگیرید، آیا از این مسئلھ نگران نیستید؟

قبیلسوءقصد و این مسئلھ ھر قدر کھ سازمان سیا زیاد بھ 

ھمیشھ در  .استفاده کنم اسلحھشرایطی مسلح ھستم و می توانم از 

من در زندگیم زیاد تیراندازی کرده ام و تیرانداز ماھری .تیر موجود است

مھارتم را حفظ کرده ام و درھیچ وضعیتی، من از دشمن نمی ترسم

  

ھیچگاه فکردست کشیدن از کار بھ ذھن تان خطور کرده است؟آیا  -

می بینید، ما می دانیم  -

ماه مارس سال  ٦

شورای ملی گفتم

عمر بدنیا نیامده ام

می توانم فکر کنم، تا زمانیکھ 

یک ثانیھ بیشتر، 

ھر سال بیشتر از سال پیش، در ر

، کھبرای این

» جمھوری«

می کنم بھترین دوره زندگی او، در 

حیات پالتون، با سن 

شما می پرسید کھ 

ملی بنمایندگی از سوی خلق، در این مورد تصمیم می گیرد

  

شما ھمیشھ مسلح ھستید و  -

اسلحھ را بگیرید، آیا از این مسئلھ نگران نیستید؟

ھر قدر کھ سازمان سیا زیاد بھ  -

شرایطی مسلح ھستم و می توانم از 

تیر موجود است

مھارتم را حفظ کرده ام و درھیچ وضعیتی، من از دشمن نمی ترسم ھم
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اسلحھ را از جلدش بیرون  .این اسلحھ را ھمیشھ با خود دارم .ندتوان استفاده از سالح را حفظ کرده ا

گدن می کشم، ضامن آن را کنترل می کنم و خشاب را در آورده، دو باره بھ جای  -می آورم، گلن

  .و می توانم تیراندازی کنم» روبراه است«: خود می گویمپیش خودش گذاشتھ، 

 .ولی نفوذ و اعتبارم افزون خواھد شد ،ا می میرمبگذار دشمنان ما خود را دچار توھم نکنند؛ من فرد

از بعد می توانم  .ھیچ کس باور نخواھد کردمرگم را انطور کھ گفتم، روزی کھ واقعا می میرم، مھ

  .چراغ روشنی بخش راه پیروزی مبارزان باشم مرگ نیز

  

پس از  جانشین خودبھ مسئلھ شما در جریان بسیاری از سخنرانی ھا و مصاحبھ ھای مطبوعاتی،  -

آینده را کوبای  .، اشاره می کنیدچھ روی خواھد دادبھ اینکھ در کوبا پایان رھبری تان بر کشور، 

 بدون فیدل کاسترو چگونھ تصور می کنید؟

برنامھ حذف فیزیکی با من در مورد  .خوب، سعی می کنم جواب مختصری بھ این سؤال بدھم -

متقاعد کردن،  در کارطرح ضروری ترین ایده ھای مبارزه،  در اوایل، من از ھمان .شما صحبت کردم

قبال کھ سال مبارزه و تجربھ اندوزی، اعتبارم نسبت بھ آن چھ  ٤٦پس از  .نقش بسیار با اھمیتی داشتم

کھ مبارزه کردیم و جنگیدیم، حکومت استبدادی را ساقط  ھستیم ما انسانھائی .بود، افزایش یافتھ است

خواھیم حال  ردر ھ ...کردیم و بھ استقالل کشور دست یافتیم، از نفوذ و اعتبار بزرگی برخوردار ھستیم

 .اما راحت خواھیم مرد ،ممکن است بھ علل طبیعی بمیریم و یا قربانی سوءقصد شویممرد، 

خویش پافشاری نمی کردیم، از بدست گرفتن  و اصول اعتقادی یانسان یایده آلھابر شایستگی اگر 

حاکمیت دچار سرگیجھ می شدیم، سوءاستفاده از قدرت، مانند بسیاری انسانھای دیگر، ما را وسوسھ 

آن روزھا، پیش خود نتایج اقدام  .ندآیمی کرد، تجارب اندوختھ ما نمی توانستند مزیت بزرگی بشمار 

رائول را در  ...تعیین جانشین برای من، یک مسئلھ طبیعی است .تروریستی را بررسی می کردم

اما، من چنین تصوری ندارم، او ھمانقدر تندرو است کھ من  .مقایسھ با من، تندروتر تصور می کنند

عھده گرفتھ بود، وی را افراطی می  اما، زمانی کھ او سازماندھی جوانان کمونیست را بر .ھستم

ی مسئلھ بود و اما این، یک رو .آنھا را نگران می کند و می ترساند من می دانستم این مسئلھ .شمردند

و رائول نیز از نفوذ  کھ  بھ یادآوریست، عبارت از این است فکر می کنم الزم ، کھمسئلھ یگرروی د

 بھ شما .قابلیت و تجربھ کافی دارد جانشین، انجام وظایف برای، او است اعتبار بزرگی برخوردار

وقتیکھ او را در جریان حملھ بھ پادگان مونکادا دستگیر کردند، چگونھ وضعیت را تغییر  تعریف کردم

ل اعمابھ داد و با سازماندھی زندان، جبھھ دوم را گشود و بعنوان یک سازمانگر نظامی و سیاسی، 

بھ فعالیتھای خود در نیروھای مسلح ادامھ داد و کادرھائی با اعتماد بنفس و  بعدھا، او .ست زددشگرفی 
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رائول، ھنوز ھم از نفوذ و اعتبار عمیقی برخوردار است و مردم بھ او اعتماد می  .جدی تربیت کرد

  .در عین حال، کسان دیگری ھم ھستند کھ می توانند جانشین دیگران شوند .کنند

سال  ٢٨ رائول بودم، ھسال ٣٢، انقالب بھ پیروزی رسید، من ١٩۵٩ل زمانیکھ در اول ژانویھ سا

در  یھر چند من بلحاظ مسئولیت و سلسلھ مراتب، ھدف مھم .داشت و زندگی اصلی ما در پیش بود

او، در مقام دبیر  .قصدھائی برنامھ ریزی شد ولی برعلیھ رائول نیز سوء ،برنامھ ھای سوء قصد بودم

اعتبار وی دوم حزب و معاون اول شورای دولتی انجام وظیفھ می کند کھ خود این، تصویر معنوی و 

  .را تحکیم می بخشد

  

  کنید، جانشین حتمی شما، رائول خواھد بود؟ کناره گیری مقام خوداگر شما بھ علتی، از  -

شما در  .می گزینددھد و احتماال، او را براگر فردا بالئی سر من بیاید، شورای ملی جلسھ تشکیل می  -

مسن است و  البتھ، او ھم مثل من، .دفتر سیاسی ھم او را انتخاب خواھد کرد .این امر تردید نداشتھ باشید

 .خوشبختانھ، آن انسانھائی کھ انقالب کردند، سھ نسل تربیت کرده اند .استیک نسل  مسئلھاین مسئلھ، 

البتھ، نمی توان آن کسانی را کھ پیش از ما بمبارزه برخاستند، فعاالن و رھبران سالمند حزب 

، یمقدم گذاشتبمیدان مبارزه آنھا کھ در پی ما را لنینیست و نسل  - سوسیالیست خلق، حزب مارکسیست

مبارزان بیسوادی، ریشھ خشکاندن ان راه نسل مبارز دنبال نسل ما و نسل پس از آن،بو  .فراموش کرد

، آنھائی کھ بحران ، رزمندگان ھیرونطوالنی پیکارگران با محاصره ،گری و تروریسم،برعلیھ یاغی

 یشمارپر انسانھای  ...وظایف انترناسیونالیستی خود عمل کردندھ نھائی کھ بآاکتبر را از سر گذراندند، 

، قھرمانان جبھھ یو صنعت یعلمرشتھ ھای و ھمچنین، دانشمندان  ،خارق العادهاستعدادھای  صاحب

اینھا، نسل جوان کشور  .کار، روشنفکران و معلمان، مسئولیت اداره میھن ما را بر عھده خواھند گرفت

یز کھ در ارتباط نرا ھای اجتماعی نشجویان دانشگاھھا و کارکنان بخشکمونیستھای جوان، دا .ما ھستند

ما ھمیشھ رابطھ بسیار محکمی با جوانان و دانشجویان داشتھ  .اضافھ کنید بھ اینھا ،تنگاتنگ با ما ھستند

   .با نسل جدید ھمکاری می کندمجدانھ بقایای نسل اول ما کھ در باال اشاره کردم،  .ایم

من تصور روشنی از نسل چھارم  ...بدین ترتیب، نسل دوم و سوم و چھارم نیز وارد میدان شده است

چھ  ،ببینید .تأئید می کندرا این خوشبینی ھم کالس ششم  دانش آموزاندارم زیرا، توانمندیھای 

نھفتھ در میان نا شناختھ  حیرت انگیز، نبوغ ما ھزاران ھزار استعداد! استعدادھائی را شکوفا کرده ایم

یکی در این  -تأئید می کنم ،توده ھاستخصلت  اداستعد کھ  من این نظریھ را .ایم خلق را بازیافتھ

در زمینھ  :عرصھ استعداد خود را بنمایش می گذاردیک ھر کسی در  -زمینھ، دیگری در زمینھ دیگر

کاری کھ ما می  -باید جامعھ را توسعھ داد و تربیت کرد ...تکنولوِژی کامپیوتری، موسیقی و یا مکانیک
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این ھمان ھشت میلیون نفری است کھ در پایان یک دوره چند سالھ، 

کھ من از  ئیمن بسیار امیدوارم زیرا، بوضوح می بینم، کھ سطح دانستھ ھا و آگاھی ھای این بچھ ھا

  .استچھار برابر بیشتر از ما، نسل اولی ھ

  
 تجزیھمی بینم کھ شما از آینده انقالب کوبا نگران نیستید، ضمن اینکھ طی سالھای اخیر، شما شاھد 

یوگسالوی، شکست انقالب آلبانی بودید، کره شمالی در وضعیت سختی بسر می برد، 

ھمھ  .افتاده استبھ مسیر دیگری  وضعیت کامبوج ھم چندان خوشایند نیست و حتی، انقالب چین

اتحاد شوروی، کشوری کھ نیازمند یک سری 

قدرت بزرگ  ی از دوما در مورد این مسئلھ کھ چگونھ یک

، بھ ھمین در ھم کوبیدداشت، کشوری کھ فاشیسم را 

، سوسیالیسم سرمایھ داریھای یکردروکاربست 

نمی خواھم در این باره صحبت کنم، نمی خواھم 

کھ آن کسانیکھ خود را  ھستندبھ مسائل تئوریک بپردازم؛ ولی، شواھد بسیاری زیادی حاکی از آن 

 نتوانستھ بودندزیرا،  تئوریسین می پنداشتند، در عمل، مرتکب اعمال احمقانھ بسیار زیادی شدند

ساختمان سوسیالیسم آگاه  روشراه و این تصور کھ انگار کسانی از قبل بر 

ما،  امروزفکر می کنم  .اوایل انقالب و سالھا پس از آن بود

 ردزیادی  سؤاالتباید بھ  ھم چگونگی ساختمان سوسیالیسم داریم، با این ھمھ، ھنوز

  .جواب دھیم

این ھمان ھشت میلیون نفری است کھ در پایان یک دوره چند سالھ،  .بینیدو شما نتایج آن را می 

  .»سوسیالیست ھستم -

من بسیار امیدوارم زیرا، بوضوح می بینم، کھ سطح دانستھ ھا و آگاھی ھای این بچھ ھا

چھار برابر بیشتر از ما، نسل اولی ھ -آنھا بعنوان نسل چھارم نام بردم، سھ

می بینم کھ شما از آینده انقالب کوبا نگران نیستید، ضمن اینکھ طی سالھای اخیر، شما شاھد 

یوگسالوی، شکست انقالب آلبانی بودید، کره شمالی در وضعیت سختی بسر می برد،  و اتحاد شوروی

وضعیت کامبوج ھم چندان خوشایند نیست و حتی، انقالب چین

  اینھا، ھشدار باشی بھ شما نیست؟

اتحاد شوروی، کشوری کھ نیازمند یک سری  - بھ عقیده من، تجربھ اولین دولت سوسیالیستی

ما در مورد این مسئلھ کھ چگونھ یک .ساماندھی بود نھ تخریب، بسیار تلخ بود

داشت، کشوری کھ فاشیسم را را جھانی کھ توان برابری با ابرقدرت دیگر 

  .، بسیار فکر کردیمشکست خورد

کاربست می توانند با کھ گویا تصور می کردند  چنین

نمی خواھم در این باره صحبت کنم، نمی خواھم  .این، یکی از بزرگترین اشتباھات تاریخ است

بھ مسائل تئوریک بپردازم؛ ولی، شواھد بسیاری زیادی حاکی از آن 

تئوریسین می پنداشتند، در عمل، مرتکب اعمال احمقانھ بسیار زیادی شدند

  .مارکس، انگلس و لنین را درست بیاموزند

این تصور کھ انگار کسانی از قبل بر ھمانطور کھ پیشتر گفتم، 

اوایل انقالب و سالھا پس از آن بود یکی از بزرگترین اشتباھات ما در

چگونگی ساختمان سوسیالیسم داریم، با این ھمھ، ھنوز ازدرک روشنی 

جواب دھیم و نگھداری آن برای آیندهسوسیالیسم  ت از

و شما نتایج آن را می  -کنیم

-من« :نوشتند

من بسیار امیدوارم زیرا، بوضوح می بینم، کھ سطح دانستھ ھا و آگاھی ھای این بچھ ھا

آنھا بعنوان نسل چھارم نام بردم، سھ

می بینم کھ شما از آینده انقالب کوبا نگران نیستید، ضمن اینکھ طی سالھای اخیر، شما شاھد  -

اتحاد شوروی

وضعیت کامبوج ھم چندان خوشایند نیست و حتی، انقالب چین

اینھا، ھشدار باشی بھ شما نیست؟

بھ عقیده من، تجربھ اولین دولت سوسیالیستی -

ساماندھی بود نھ تخریب، بسیار تلخ بود

جھانی کھ توان برابری با ابرقدرت دیگر 

شکست خوردراحتی 

چنینانسانھائی 

این، یکی از بزرگترین اشتباھات تاریخ است .بسازند

بھ مسائل تئوریک بپردازم؛ ولی، شواھد بسیاری زیادی حاکی از آن 

تئوریسین می پنداشتند، در عمل، مرتکب اعمال احمقانھ بسیار زیادی شدند

مارکس، انگلس و لنین را درست بیاموزند

ھمانطور کھ پیشتر گفتم، 

یکی از بزرگترین اشتباھات ما درھستند، 

درک روشنی 

ت ازظاحف هراب
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