
 اعتراضات کوبا، نامه یک آنارشیست کوبایی و چند نکته

نادر تیف 

•

 هر چند مردم کوبا تا همین چند سال پیش از داشتن اینترنت محروم بودند، اما در سال های اخیر به ویژه

اکنون کوباییان پرشماری. اینترنت موبایل توانست ارتباطات خوبی میان آنان و جهان بیرون به وجود آورد  

همگان شاهد بودند که. در شبکه های اجتماعی فعال هستند و گاهی موجب نگرانی شدید حکومت می شوند  

  ، در حالی که معترضان شعار آزادی، آزادی می دادند و به کمبود۲۰۲۱ ژوئیه ۱۱در طی اعتراضات سراسری 

 غذا و واکسن و قطعی برق اعتراض می کردند، دولت اینترنت موبایل را قطع و دست کم صد تن را در سراسر

کوبا بازداشت کرد

این اعتراضات در چندین.  اعتراضات خودجوش$ی در هاوانا و چندین شهر دیگر کوبا به وقوع پیوستند۲۰۲۱ ژوئیه ۱۱روز   

  فقط در پایتخت برپا۱۹۹۴ اوت ۵، روز ۱۹۵۹نخستین تظاهرات ضدحکومتی پس از انقالب . سال گذشته بی سابقه بودند

هر چند رسانه های جریان اصلی. شد، در حالی که این بار اعتراضات سراسری بودند و هم زمان در چندین شهر شکل گرفتند  

 سرمایه داری، فارس$ی و غیرفارس$ی، بیش از حد معمول این اعتراضات را بازتاب دادند و گاهی بزرگ نمایی کردند، اما از سوی



 دیگر بخش$ی از چپ که می توان آن را چپ اردوگاهی و منجمدشده در جدل های به سرآمده جنگ سرد شوروی سابق و آمریکا

 نامید، تالش کرد تا همچون حکومت کوبا اعتراضات را بی اهمیت جلوه دهد و آن ها را کوچک سازی کند و گفت و نوشت که

اما نه آن همه. بودند« تبلیغات امپریالیسم آمریکا»و متأثر از « مزدوران سیا»و حتا « جمع های کوچک چند ده نفره»معترضان   

برای این که کمی از. آب و تاب رسانه های جریان اصلی به جا بود و نه این همه کوچک سازی چپ اردوگاهی یا محور مقاومتی  

 زاویه ای دیگر به مسئله کوبا نگاه کنیم، نامه ای را که یک آنارشیست کوبایی پس از اعتراضات نوشته بخوانیم و سپس چند

و اینک متن نامه. نکته ی دیگر را از نظر بگذرانیم :

مردم اندک اندک به. در جامعه تحرکات زیادی وجود دارد که نمی توان آن ها را در یک تصویر کلی چپ و راست نشان داد  

 ظرفیت های خود آگاه می شوند و درمی یابند که دیگر نباید مانند یک توده  ساده از یک الیگارش$ی واپسگرا و وقیح پشتیبانی

سوءاستفاده می کند تا خودکامگی روزمره خود را که با هر حکومت مستبد« ضدامپریالیسم»و « انقالب»کنند که از واژه های   

«سوسیالیست»حاکم که خود را « انقالبیان»مردم از نابرابری ها و امتیازات . دیگری تفاوت ندارد، مشروع نشان دهد  

کوبا فقط موزه چپ جهانی نیست، کوبا کشوری ست که یک دولت، یک پلیس و سرکوب گران خود. می دانند به تنگ آمده اند  

در کوبا یک. کوبا کشوری ست که در آن افراد کم شماری امتیازات فراوان دارد و تعداد زیادی در حاشیه هستند. را دارد  

این که ما یک مستبد روشن بین و اومانیست داشتیم، نه او را و نه وارثانش را از. الیگارش$ی نظامی بوروکراتیک حکومت می کند  

همان گونه که ایاالت متحده آمریکا باید. دیگر بس است: بخش بزرگی از مردم امروز می گویند. خودکامگی اشان تطهیر نمی کند  

«ناممکن»تمام این ها پیچیده و حتمًا . تحریم ها را بردارد، انحصار قدرت در دستان الیگارش$ی کاستریست هم باید پایان یابد  

او. اکنون ناپدید شده است( ۱)رفیق ما لئوناردو رومرو . است، اما این یگانه چشم اندازی ست که به نظر درست است  

: آوریل گذشته در حالی دستگیر شد که روی تکه کاغذی نوشته بود۳۰دشمن دولت کوباست چرا که در تظاهرات   

اگر می خواهید چهره ای از حکومت کنونی کوبا داشته باشید، به ناپدیدی لئوناردو و. سوسیالیسم آری، سرکوب نه  

.دست نوشته اش بیاندیشید

بنابراین چند. مسلم است معضالت و تضادهای موجود در جامعه کوبا را نمی توان در نامه ای کوتاه توضیح داد و تشریح کرد  

.نکته برای تکمیل نامه باال ضروری به نظر می رسد

  در کوبا صورت گرفت تا اقتصاد کشور برای تلفیقی از سرمایه داری دولتی موجود۱۹۸۶برای نخستین بار اصالحاتی در سال 

سقوط شوروی و ادامه ی تحریم های آمریکا موجب شد اقتصاد کوبا وارد. و سرمایه داری خصوص$ی کنترل شده آماده شود  

(۲. )بحران بی سابقه ای گردد



 از آن پس در هر کنگره حزب کمونیست کوبا، یگانه حزب سیاس$ی مجاز کشور، گام های بلندی برای گسترش سرمایه داری

  جای برادرش را گرفت۲۰۰۸رائول کاسترو که سال . برداشته شد، البته هر بار با لفاظی هایی که مختص حکومت گران است

وی. را تسهیل کرد( ۳)اقتصادی دست زد و برای مثال کار آزاد، کشاورزی خصوص$ی و معامالت ملکی « آزادسازی»به یک رشته   

از گسترش بخش خصوص$ی دفاع« به روزسازی سوسیالیسم» برگزار شد تحت عنوان ۲۰۱۱در کنگره پنجم حزب که سال   

سه سال بعد ژانت ابل، استاد دانشگاه و عضو انستیتوی مطالعات عالی آمریکای التین در پاریس در مقاله ای در ماهنامه. کرد  

٪ نیروی کار کوبا را تشکیل می دهند دیگر۲۰امروز بیش از یک میلیون نفر که : » نوشت۲۰۱۴لوموند دیپلوماتیک شماره اوت   

اکنون این اشخاص برای حقوق جدید مطالبه گری. ٪ بودند۶ فقط ۱۹۸۸این در حالی ست که سال . مستخدم دولت نیستند  

البته در کوبا مطالبه گری برای کارگران آسان( ۴.« )چنین رویکرد سیاس$ی می تواند برنامه های دولت را مختل کند. می کنند  

 مجاز است به عنوان سندیکا فعالیت کند که )Central de trabajadores de Cuba( نیست، زیرا فقط کانون زحمتکشان کوبا

برای مثال رائول کاسترو. آن هم روابط تنگاتنگی با دولت دارد و بخش$ی از وظایف آن را در میان طبقه کارگر انجام می دهد  

(۵! )وظیفه ی اعالم بیکارسازی نزدیک به نیم میلیون نفر را به این سندیکا واگذار کرد

برگزار می شد، روزنامه( ۲۰۲۱ آوریل ۱۹ تا ۱۶کنگره هشتم از )درست در روزی که کنگره ی اخیر حزب کمونیست کوبا   

میگل دیاز کانل برمودز، رئیس جمهور و دبیراول حزب، با زحمتکشان مستقل، اعضای: گرانما، ارگان مرکزی حزب نوشت  

اقتصادی« مدیریت غیردولتی»تعاونی های غیرکشاورزی و مدیران شرکت های دولتی دیدار کرد و به آنان اطمینان داد که مسیر   

او افزود که کنگره هشتم از مصوبات کنگره های ششم و هفتم در این زمینه عقب نشینی نخواهد کرد. بازگشت ناپذیر است  

(۶. )و تسهیالت دیگری را تصویت خواهد کرد

  بیش از دیگر کشورهای منطقه با اتکاء به سیستم بهداشتی اش بهتر مقابله۱۹هر چند کوبا توانست با توجه به بحران کووید 

:سه منبع اول درآمد دولت کوبا به ترتیب عبارتند از. کند، اما همین بحران ضربات سختی به اقتصاد بسیار نحیفش وارد کرد  

درآمدش را به جیب می زند؛ ارسال کمک های مالی% ۸۰ارسال تیم های پزشکان به کشورهای درخواست کننده که دولت   

اقالم%  ۷۰کوبا شدیدًا به ارزهای خارجی نیاز دارد زیرا . کوبائیان خارج کشور به اعضای خانواده و سوم گردشگری و توریسم  

.غذایی را وارد می کند

دستورهای سخت گیرانه دونالد ترامپ. بیماری کرونا کوبا را برای کسب درآمد در زمینه توریسم به شدت در مضیقه قرار دارد  

 موجب شد که بسیاری از کوباییان نتوانند دالرهای اعضای خانواده خود را در خارج کشور، به ویژه از میامی در آمریکا،



 دریافت کنند، این در حالی ست که سرمایه داران بیشماری در آمریکا به ویژه در صنایع غذایی و اعضای قدرت مند اتاق

(۷. )بازرگانی ایاالت متحده آمریکا برای ورود به بازار کوبا، با توجه به مهیا شدن شرایط از سوی دولت کوبا، بی تابی می کنند  

 انتخاب یک راست افراطی به نام ژائیر بولسونارو در برزیل و کودتا در بولیوی و به قدرت رسیدن راست افراطی در این کشور

حتا ونزوئال با فرورفتن در بحرانی عمیق دیگر نتوانست در. نیز با اخراج پزشکان کوبایی و قطع درآمد دولت کوبا همراه شد  

.یک مبادله پایاپای، یعنی نفت در برابر تیم های پزشکان کوبایی، به دولت کوبا کمک کند

 این بحران های ارزی با اجرای یک تصمیم دیگر دولتی وضعیت توده های مردم کوبا را وخیم تر کرد که همانا ادغام دو پول ملی

سوسیالیسم ما هر گونه شوک درمانی را مردود:» نوشت۲۰۲۰ اکتبر ۱۳ روز هر چند گرانما به نقل از میگل دیاز کانل. بود  

را راه اندازی« کوک» به جز پزو، ۱۹۹۴دولت کوبا سال . ، اما این ادغام یک شوک بزرگ به معیشت مردم وارد کرد«می داند  

یک کوک در واقع یک دالر بود و دولت ابتداء آن را برای. کرد و تنها کشوری در جهان شد که دارای دو واحد پول بود  

 گردشگران خارجی راه انداخت و مردم کوبا حق نداشتند از آن استفاده کنند اما از اوایل سده جدید میالدی، دولت بخش$ی از

معمار ادغام سازی دو واحد پول کوبا هم کس$ی به جز رائول کاسترو نبود که در دسامبر. دستمزدها را به کوک می پرداخت

هدف.  دیگر کوک و پزو وجود نخواهد داشت و کوبا دارای یک واحد پول خواهد شد۲۰۲۱ ژانویه ۱ گفته بود که از  ۲۰۲۰  

 دولت کوبا از ادغام دو واحد پول همسان سازی بخش دولتی و بخش خصوص$ی بود تا این دومی آسان تر بتواند به گسترش

.خود بپردازد

 به جز مسائل اقتصادی که مختصرًا بدان اشاره شد، یکی از معضالت بزرگ کوبا همانا مسئله آزادی و آزادی های

برای مثال در قانون اساس$ی کوبا آزادی بیان به رسمیت. بسیاری از این محدودیت ها البته جنبه قانونی هم دارد. سیاس$ی ست  

۲۳آخرین نسخه قانون اساس$ی کوبا در . باشد« دولت سوسیالیست»آن که بر خالف اهداف « مگر»شناخته شده است   

  نماینده آن هم به ریاست رائول کاسترو، دبیر اول وقت حزب کمونیست، آن را تدوین۳۳ تصویب شد و فقط ۲۰۱۸ژوئیه 

در همین قانون تغییراتی صورت گرفت و ارجاع به کمونیسم با واژه. رساندند« مجلس قدرت مردم»کردند و سپس به تصویب   

به ! تغییر پیدا کند« سوسیالیسم بازار»بعید نیست در اصالح بعدی قانون اساس$ی همین نیز به . سوسیالیسم جایگزین شد  

(۸.)به رسمیت شناخته شد« مالکیت خصوص$ی»هر حال در قانون اساس$ی جدید 

 یکی از نکات مثبت قانون اساس$ی جدید اشاره به حقوق همجنس گرایان است که تاکنون در کوبا با دشواری های فراوانی

با این حال گفتنی ست که این امر بدون فشار یکی از اعضای مهم خانواده رائول کاسترو، همانا دخترش،. روبه رو بودند  



ماریال کاسترو اسپین به عنوان رئیس مرکز آموزش های جنس$ی توانست پدرش را برای این امر تا حدود زیادی. امکان پذیر نبود  

با این حال همو هنگامی که با پرسش$ی در رابطه با گسترش روسپی گری در کوبا روبه رو می شود علت را افزایش. مجاب کند  

البته از آنجایی که مصاحبه کننده یکی از طرفداران جدی. شمار توریست ها و گردشگران خارجی می داند و نه علل اقتصادی  

چگونه است که همه جای جهان علت اصلی فحشای: حکومت کوبا و جزو روزنامه نگاران تبلیغات چی آن است هرگز نمی پرسد  

(۹)زنان فقر و نداری و بیکاری عنوان می شود، اما در کوبا گردشگران؟ 

 هر چند مردم کوبا تا همین چند سال پیش از داشتن اینترنت محروم بودند، اما در سال های اخیر به ویژه اینترنت موبایل

اکنون کوباییان پرشماری در شبکه های اجتماعی فعال. توانست ارتباطات خوبی میان آنان و جهان بیرون به وجود آورد  

  ،۲۰۲۱ ژوئیه ۱۱همگان شاهد بودند که در طی اعتراضات سراسری . هستند و گاهی موجب نگرانی شدید حکومت می شوند

 در حالی که معترضان شعار آزادی، آزادی می دادند و به کمبود غذا و واکسن و قطعی برق اعتراض می کردند، دولت اینترنت

گفته می شود که یک تن نیز جان باخته است. موبایل را قطع و دست کم صد تن را در سراسر کوبا بازداشت کرد .

 یکی دیگر از مزایای ارتباط با جهان خارج شکل گیری جنبش های مدنی در اعتراض به سانسور و ممیزی در عرصه فرهنگی ست

(۱۰. )که به جنبش سان ایسیدرو معروف شد

او کارگر ساختمان و.  درگذشت۱۹۷۸ زاده شد و ۱۸۹۵گاستون لووال فرزند یک کمونارد و یک آنارکوسندیکالیست بود که   

، دو سال پس از به۱۹۶۱ نشریه دفترهای سوسیالیسم لیبرتر که تاریخ مارس ۶۶لووال در شماره . سپس کارگر فلزکار شد  

در کوبا رژیم خودکامه با همکاری روسیه و چین در حال شکل گیری ست: »قدرت رسیدن فیدل کاسترو را در کوبا دارد، نوشت  

  است، تتمه آزادی هایی که وجود۱۹۲۰ ـ ۱۹۲۱که هر روز آزادی ها را محدودتر می کند… وضعیت مانند روسیه در سال های 

 داشت به زودی رخت برمی بندند… ما از انقالب کوبا که رژیم باتیستا را سرنگون کرد، حمایت کردیم، اما این انقالب که

 زحمتکشان شهر و روستا در آن شرکت کردند دارد از ماهیت انسانی اش تهی می شود… فیدل کاسترو در حال ساختن

.رژیمی ست که شاید با دیگر دیکتاتوری های آمریکای مرکزی و جنوبی هم نام نباشد، اما در عمل فرقی با آن ها نخواهد داشت  

 او مست قدرت و دیوانه وار مغرور است و قول هایی را که داده بود، فراموش می کند… ما باکی نداریم که بگوییم علیرغم عملی

آیا دید گاستون لووال« شدن برخی تحوالت اقتصادی، مردم در نبود آزادی به مشتی انسان های ستم کشیده تبدیل می شوند…  

ما با کسانی که در پایین هستند فعالیت می کنیم و: » حق با معاون فرمانده زاپاتیست مارکوس نیست که بگوید اشتباه بود؟ آیا  

 نه دولت ها، نه چاوز، نه تبره، نه مورالس و نه کاسترو…ما به روندهایی که در میان مردم آمریکای التین جریان دارند، توجه



ویروِس کرونا نه فقط از ناتوانی برخی نظام ها در برابِر بحراِن: »؟ آیا فرج سرکوهی نباید بدون لکنت زبان بنویسد«می کنیم  

برخی از نظاِم درمانی کوبا . سالمِت عمومی پرده برمی دارد که برخی بیماری های ساختاری این گونه نظام  ها را نیز آشکار می کند  

 تمجید می کنند، دهه ها تحریِم آمریکا علیه کوبا تاثیِر مخرِب بسیار داشته  است اما وقتی رئیِس حمهور ِ کوبا اعتراِض به حِق

 بخش$ی از مردم به کمبوِد واکسن، مواد غذائی، فقر، استبداد و… را به تاثیر تبلیغاِت آمریکا نسبت می دهد، این بیماری

نارضایتی های به حِق مردم نشانه ی بیماری نظاِم مسلط و حکومت است نه تاثیر این و آن . استبداد است که چهره می نماید  

(۱۱)؟ .«دولِت خارجی

نادر تیف

۲۰۲۱ ژوئیه ۱۹ ـ ۱۴۰۰ تیر ۲۸دوشنبه 

:زیرنویس ها

۱-Leonardo Romero Negrin   دستگیر« هاوانای قدیمی» آوریل گذشته در طی تظاهراتی در محله ی ۳۰جوانی ست که روز  

  سال زندان محکوم۵او سپس با پرداخت وثیقه آزاد شد، اما به او گفتند که محاکمه خواهد شد و می تواند به تحمل . شد

که از حزب)کارگاه آنارشیستی آلفردو لوپز و شبکه کمونیست ها . پدر لئوناردو رفتگر شهرداری و مادرش آموزگار است. شود  

دو تشکلی هستند که علیرغم ممنوعیت در کوبا فعالیت و از لئوناردو حمایت می کنند( کمونیست حاکم مستقل است .

 سال هشتم – شماره یکم – – )بلژیک – Louvain – La – Neuve دفترهای مرکز سه قاره منتشرشده در( آلترناتیو جنوب -۲

چین، ویتنام، کوبا: سوسیالیسم و بازار:  – مقاله۲۰۰۱سال 

۳- https://urlz.fr/g9ga

۴- https://urlz.fr/g9fU

  اکتبر۲۷ تا ۲۱ – ۱۶۰۹کاستروها از سوسیالیسم دور می شوند، نه از قدرت – منتشرشده در لوموند لیبرتر، شماره  -۵

۲۰۱۰

۶-http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-16/cuba-continuera-a-progresser-dans-le-developpement-de-formes-de-

gestion-non-etatiques

۷- https://urlz.fr/g9hP

https://urlz.fr/g9hP
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-16/cuba-continuera-a-progresser-dans-le-developpement-de-formes-de-gestion-non-etatiques
http://fr.granma.cu/cuba/2021-04-16/cuba-continuera-a-progresser-dans-le-developpement-de-formes-de-gestion-non-etatiques
https://urlz.fr/g9fU
https://urlz.fr/g9ga


۸- https://urlz.fr/g9iz

۹- https://urlz.fr/g9iV

۱۰- https://urlz.fr/g95u

۱۱- https://twitter.com/FSarkohi/status/1414639128327688192?s=20

اخبارروز

https://twitter.com/FSarkohi/status/1414639128327688192?s=20
https://urlz.fr/g95u
https://urlz.fr/g9iV
https://urlz.fr/g9iz
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