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o  های چه در سایتاز گالری عکس دهد رانی نشان م را در هنگام یک سخن چه گوارا که  تصویر روی جلد  

Marxists.org   .گرفته شده است 

o  ی عکیس است که ورا به همراه  چه گواراتصویر پشت جلد نی  نشان   گوسفوئهکامیلو سی   و  فیدل کاستر

در   El Paisی اسپانیانی که در روزنامه   Declassifying Che Guevaraای با عنوان دهد )منبع: مقاله م

منتشر شده بود.( ۲۰۱۱ژوئن  ۱۵
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 یادداشت مترجم 

 

کتابی را با عنوان   (LeftWord Books, New Delhi, India)  رد بوکسو  لفتانتشارات  

منتشر  به زبان انگلیسی    ارنستو چه گوارابه مناسبت سالگرد قتل    ۲۰۲۰در اکتبر سال    چه

  پیام به   این دو مقاله عبارتند از  .  باشدمی  چه گوارامهم به قلم    یمقالهدو    شامل  که  نمود

کهقاره-سه  ]همایش[ را  چه  ،  سال    آن  نخستین    ۱۹۶۶در  به  همبستگی    همآیشخطاب 

سوسیالیسم و انسان در  نوشته بود؛ و  ی آفریقا، آسیا، و آمریکای التین  های سه قاره خلق

شامل   ، هم چنین،این کتاب   بود.  فرستاده  هاوروگوئدر    اینشریه برای  وی آن را  که    کوبا

گر ارشد ، پژوهش  (María del Carmen Ariet García)  ماریا گارسیا   گفتاری به قلم  پیش

پژوهش گوارامرکز  چه  کوبا  های  مقدمهدر  و  قلم  شیوایی  ی  ،  احمدبه   Aijaz)  ایجاز 

Ahmad)جاری  در کمال تأسف در نهم ماه مارسکه    ، اندیشمند مارکسیست هندی است  ،

 درگذشت.  ،به پایان برسانمپیش از آن که بتوانم این کار را 

به    را  چه گوارای  دو مقاله این    یمیم گرفته بودم که ترجمهتصپس از دیدن این کتاب  

اکتبر   در  انتشار  برای  که  نمایم  و سعی  گرفته  د  ۲۰۲۱دست  به  اما،  سازم.   الیل آماده 

هر  ، متأسفانه نتوانستم که این کار را آن گونه که تصمیم گرفته بودم تمام کنم.  به  مختلف

 سرانجام برسانم.به ماه تأخیر  ینبا چند این کار را امتوانستهام که اکنون خوشحال  ،لحا

به طور عمده از   چه گواراهای ی مقاله برای ترجمهدر این جا الزم است اشاره کنم که 

اینترنتی  خانههای موجود در کتابنسخه تفاوت استفاده نموده  marxists.orgی  البته،    ام.  

نیزعمده سوی  می  ای  از  منتشره  متن  دو  در  نسخه  و  بوکس   رد و  لفتان  موجود  های 

  سوسیالیسم و انسان در کوبا   یمقاله   یوجود ندارد.  اما، نسخه   marxists.orgی  خانهکتاب

منتشر   Ocean Pressانتشارات  نخست توسط  که    marxists.orgی  خانهدر کتابموجود  

  چه گوارابرای درک رویکردهای  تواند  می  که بعضا    است  هاییاوی یادداشتح  ،شده بود

و    نموده  عینا  ترجمه  را  های مزبورتمامی یادداشت  صالح دیدم که  ،سببباشد.  به این  مفید  

که متن انگلیسی    مورد  چند  در ضمن، در   .بیافزایم  ی مزبور مقاله  به شکل زیرنویس به متن

ناچار شدم که متن انگلیسی را در حد توان خویش با   رسید،اندکی نارسا می  به نظر  هامقاله

 متن اصلی به زبان اسپانیولی تطبیق دهم.  

، در کوبا  و انسان  سوسیالیسم، و  قاره-هس  ]همایش[  پیام بههای  مقاله به جز  ،  به عالوه

  رد و  لفت  ره از سوی، به نقل از کتاب منتشرا نیز  ایجاز احمدی شیوای  مقدمه  که  شایسته دیدم

ی  ، ترجمههم چنین.   اضافه کنم  ترجمه نموده و به عنوان مقدمه به این مجموعه  ،بوکس
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به    ترجیح دادم که  نوشته بود نیز  فیدل کاستروبه عنوان وداع به    چه گواراای را که  نامه

 از دو منبع  نیز  ی این نامهبرای ترجمه    .در پایان این مجموعه قرار دهم  هعنوان مؤّخر

marxists.org    وhistoryofcuba.com  شماِر  گاهدر ضمن، فصل کوتاه »   م  اهاستفاده نمود

ردلفت« نیز از کتاب منتشره از سوی انتشارات  زندگی ارنستو چه گوارا گرفته   بوکس  و 

 شده است.

)به جز   ود به متن افزوده باشمرا که خ هاییزیرنویستمامی  الزم به یادآوری است که  

ها  متمایز شده است.  در غیر این صورت، تمامی زیرنویسبا )م(    ها(اسم اشخاص یا مکان

 باشد.می Ocean Pressانتشارات  متعلق به

  لیویه بیزانسنوا  و    میشل لوویآوردی از  گفت  را بااین یادداشت    ام کهاین جا مایل در  

کتاب مشترک عنوان    ۱شاناز  خاتمه   Che Guevara: His Revolutionary Legacyبا 

ارنستو چه گوارا نه قدیس بود و نه اَبَرمرد، و نه حتّا رهبری که به دور از لغزش  دهم: »

ی ما نقاط  اش، همچون همهباشد؛ بلکه او انسانی همانند دیگران بود.  او به رغم بصیرت 

ای برخوردار بود که در  شد.  اما، او از خصیصهمرتکب خطا میت و ضعف داشت و  قوّ 

شود: سازگاری میان حرف و عمل، میان  گران میدان سیاست به ندرت دیده میمیان بازی

ای کامال  استثنایی بود.   نظر، وی پدیدهایده و رفتار، و میان اندیشه و کردارش.  از این نقطه

امروز و به ویژه برای جوانان در هر کجای جهان  ماش، حتّا هاین خصیصه دلیل جذابیت

   است.«

 نیکو پورورزان

۲۰۲۲مارس 

 
  (۱۳۹۱)مرداد  ۱۲۲۰انقالبی چه گوارا« توسط نشر آلترناتیو در سال این کتاب با عنوان »میراث  ی فارسیترجمه ۱

 انتشار یافت. 
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 مقدمه 
 

 (2. )هوزه مارتیمیهن ماست تانسانی  

 . )چه گوارا(م آفریدخواهی  ما خود یکم را-و- ی بیستانسان سده

 

در زمان   همواره  ( انسانی بود که حیات خویش را۱۹۲۸-۱۹۶۷)  ارنستو چه گوارا

  پی ریخته بر علیه جهانی که به دست سرمایه و امپراتوری    پایدار  یعصیان  آینده، در

یکی از  زیست.   میآن جهان    انقالبی    ساختن    شده، و به عنوان مبارزی برای دگرگون

ای  وی در برهه  درگذشتنو    این است که زیستن  آثار وی  های عمده در خواندن  معضل

در    وی  که  یای ما متفاوت است.  زمانهای با زمانه که به طور ریشه  رخ داد از تاریخ  

سوم از بشریت در کشورهای  - نزدیک به یکای از تاریخ بود که  برهه  زیستآن می

می زمانهزیستسوسیالیستی  که؛  می  ای  جهانی  سطح  در  سیستمیک  ان رویارویی 

ملی در هر سه   بخش  آزادی  مبارزات   ، و هه بودروزمرّ   ریام  م داری و کمونیسسرمایه

آفریقا و آمریکای التین غریو میقاره این دوران به اصطالح عصر  ی آسیا،  کشید.  

قهرمانانه که-ی ضدمبارزات  بود  ناسیونالیسم    امپریالیستی  میان  بنیادین  پیوند  آن  در 

.   شدمحسوب میها نفر در سراسر جهان امری بدیهی  یلیونانقالبی و کمونیسم برای م

است   ی انقالبیاز یک گذشته  پیامی  به دست آوردن  همانند  چههای  از این رو، نوشته 

 ای انقالبی فرستاده شده باشد. داخل یک بطری برای آینده که

اش به قتل  نوکرانکامل نشده بود که به دست امپریالیسم و    اشسال   ۳۹هنوز    چه

وارسید.    او  کاویهنگام  کوتاه  گونه  حیات  می  این  شتابی احساس  با  زمان  که  شود 

، یک  یوشده باشد.     جمع   تنی واحد  که چندین حیات در   گوییاوار در گذر بوده و  شهاب

ی آموزش پایان بردن دوره توانسته بود که پیش از به  ،ی پزشکیرشتهی دیدهآموزش

.  او که در آرژانتین زاده شده  دزیِر پا نه  را  نیالت  یکایبخش اعظم آمر  اشپزشکی

سال   در  گوآتماال  در  خود  کوتاه  اقامت  طی  در  بار  ۱۹۵۴بود،  نخستین  به    برای 

بود که وی نخستین بار داوطلب    جا  مند مارکسیسم پرداخت، و در همان ی روشمطالعه

در برابر کودتایی که    و   سالح به دست گرفته  شد تا برای مبارزه بر علیه امپریالیسم

برای سرنگون   اشبه کمک مزدوران   اطالعات مرکزی ایاالت متحده )سیا(سازمان  

 
2 José Martí 
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   دفاع کند.  وی  خواهحکومت ترقی  به راه انداخته بود از   3ساختن حکومت ملّی آربنز 

مجبور به خروج از این کشور [  در گوآتماال  ی سازمان سیا]پس از پیروزی کودتاوی  

جایی که با فیدل آشنا شد و    د،رسانمکزیک ب  سالمت به  به  خود را  توانستشده و  

به انقالب کوبا   اشز تا پایان حیاتنی  توانست اعتماد او را جلب نموده و از آن پس

پیوسته    کوباییگروه انقالبیون تبعیدیِ   زشک به .  او که ابتدا به عنوان پماندوفادار  

ی ارتش انقالبی تبدیل شده و به سرعت به  بود، به زودی به یکی از رهبران برجسته 

 . گردید پرداز عمده در تاریخ جنگ چریکی بدلو یک نظریه یک اسطوره

های کلیدی در حکومت انقالبی، مانند ریاست  به پُست  ،، پس از انقالبچه گوارا

.  وی در عین حال به عنوان سفیر سیّار کوبا انتخاب شد  صنایع،  ارتبانک ملّی و وز

گوی این به عنوان سخن   هم چنین  های بسیاری در اروپا، آسیا و آفریقا، ودر پایتخت

  ز.  برخی اکردمت میخد  المللی، از الجزیره تا نیویورک،های بینکشور در نشست

گوهای دیپلماتیک و بازرگانی را نیز شامل  -و- گفت  وعلنی و رسمی بوده    ی ویسفرها

جانبه با اتحاد -ی چندتوان به مذاکراتی اشاره نمود که به معاهدهشد، که از جمله می می

سفرها  این  از  دیگر  برخی  اما،  انجامید.   سوسیالیستی  کشورهای  دیگر  و  شوروی 

های انقالبی تازه بر علیه امپریالیسم و یا ایجاد وده و به منظور گشودن جبههمخفیانه ب

آنهمآهنگی   میها  میان  مخفیانهشد.   انجام  سفر  آخرین  احتماال   اما،  و  وی  ی 

گسترش   سپس جنگ انقالبی در بولیوی و آغاز ، که به منظورنیز ترین آنبلندپروازانه

آرژانتین به  بود،  آن  شده  فاجعه   انجام  طرزی  مقرّ   خاتمهبار  به  که  یافت.   و    چهی 

قرار    دشمن  محاصره و شبیخون  تحت  و    رزمان وی در آن جا اردو زده بودند لو رفته هم

این شبیخون به اسارت گرفته شد و    که  ،گرفت   توسط گروه در اسارت  خود وی در 

 سازمان سیا به قتل رسید.   امراعزامی ارتش بولیوی تحت  

گرا  متالطم خویش را به عنوان یک انقالبی عمل دوران زندگیسر اگرچه وی سرا

 ها قدری را نیز از خود به جای گذاشته که برخی از آن گران   فکری  گذراند، اما میراث

ی حاضر  های دیگر ترجمه نشده است.  ما در مجموعهبه زبان  ولیهنوز از زبان اسپانی

ای متفاوت دانش و معرفت او هستند.  هر هگر جنبهبیان  ایم کهدو اثر را ارایه نموده

محتوای  بیعی است کهط کدام از این دو متن برای هدف معینی نوشته شده و از این رو

اما، نظراتی که در این دو .   باشد  مربوطه تعیین شده  هدف   بر اساس  هااز آن   هر کدام

زدن  -وی در حال جوانه رد  ی خ  خانهنهانچندین سال در اند، به مدت بیان شده  قویّا  متن 

 تر وی، از جمله های پیشرانیها و سخنرا در نوشته  هاه آن بوده، که برخی اشارات ب

 
3 Juan Jacobo Árbenz Guzmán 
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گام  کوبا: استثناء تاریخی یا پیش(، »۱۹۵۹) 4« انقالبی ارتش   های اجتماعی  آرمان » در

مبارزه ضددر  »۱۹۶۱)  5«استعماری-ی  انقالبی(،  »(۱۹۶۰)  6«پزشک  یک ، 

 یافت.  توانمی (، و غیره۱۹۶۲) ۷« کمونیست جوان بودن

- پیام به سهو خطوط اصلی متن »  بهتر است که با بررسی ساختار  ابتدادر این جا  

های آفریقا، آسیا، خلق  با  همبستگی  همآیشکوبا میزبان نخستین  کشور  .   آغاز کنیم«  قاره

در    ۱۹۶۶ی  سوم تا پانزدهم ژانویه  ازقاره(  -سه  همآیشموسوم به  و آمریکای التین )

 ۸۲میهمان و ناظر از    ۲۷۰نماینده به همراه بیش از    ۵۱۲در این کنفرانس     هاوانا بود.

های  سازمان همبستگی با خلق  گذاردنبا پایه  همآیشاین     کشور جهان گرد هم آمدند.

 مزبور  سازمان   در پانزدهم ژانویه به کار خود پایان داد.  8فریقا، آسیا و آمریکای التینآ

انتشار   تأسیس،  از  به   کانتیننتال ترای  یخبرنامهپس  اخبار مربوط  که  نمود  آغاز  را 

داد.   ی ما را زیر پوشش قرار میکنار سه قاره-و-امپریالیستی از گوشه-مبارزات ضد

این سازمان دو را نیز به عنوان ارگان تئوریک    کانتیننتالترایی  نامهماه-به عالوه، 

  های  تمل  امپریالیست  - در خدمت نشر افکار اندیشمندان ضدساخت که  میخود منتشر  

 دیده قرار داشت.ستم

  المللیی بینی مراکشی که عضو کمیتههای برجسته، از مارکسیست۹مهدی بن بارکا

قاره بود، اهمیت این سازمان را این گونه توضیح -سه  همآیشدهی نخستین  برای سازمان 

 دهد:می

ا  تاریخی است زیر  ویدادامپریالیستی در هاوانا یک ر- های ضدگردهمآیی سازمان

، یعنی اکتبر سوسیالیستی معاصر ی انقالب جهانی  این همآیش دو جریان عمدهکه 

نظر و  اتفاق  از    نمایشیدر    را   بخش مّلی کشورهای جهان سومی آزادی و مبارزه

که در کشوری برگزار    است   به این دلیل  ودهد؛  د می دیگر پیون - یکبه  همبستگی  

 ...  تدر حال رخ دادن اس  زمانآن هم  شود که هر دو انقالب درمی

 
4 Social Ideals of the Rebel Army 
5 Cuba: Historical exception or vanguard in the anticolonial struggle? 
6 The Revolutionary Doctor 
7 To be a Young Communist 
8 The Organization of Solidarity with the Peoples of Africa, Asia and Latin America 
(OSPAAAL) 
9 Mehdi Ben Barka 
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توان به عنوان  در کنار هم نهاده شده را میکه در این مجموعه    چه گوارااین دو اثر  

جنبهتأمالتی   رابطهبا  پیرامون  مشترک  ضدهای  و  کمونیسم  میان  دیالکتیکی  -ی 

 لعه نمود. ی ما مطاامپریالیسم در زمانه

  راستای رسالت خود برای   در  چهشد،  در هاوانا برگزار می  همآیش که    در زمانی

  را   خود  وی این پیامدر حقیقت،     برد.مبارزه و همبستگی انقالبی در آفریقا به سر می 

نوشته   اینشریه  ی آغازینننوشته بود، بلکه برای شماره  همآیشبرای خود     در اصل

 ی این نشریهاولین شمارهمنتشر گردید.  پیام وی در    ۱۹۶۷بود که در شانزدهم آوریل  

  . انتشار یافت  «شعار ما این است که باید دو، سه ... چندین ویتنام آفریدزیر عنوان »

در اوروگوئه   ۱۰رچا ما  وزین  ی  برای نخستین بار در مجله   این مجموعه  دوم  یاما، نوشته

 شد. پچا

قیام انقالبی جهانی بر   برای  آماده شدن  به« به عنوان فراخوانی  قاره-ام به سهپی»

امپراتوری و  سرمایه  عنوان    علیه  به  »امپریالیسم  بود:  شده  ی مرحله   واپسیننوشته 

داری، یک نظام جهانی است و به این دلیل باید در یک رویارویی جهانی در هم سرمایه

  ... شود  پرولتری    تا  بیاییدشکسته  را  انترناسیونالیسم  بر  با  حقیقی  های  ارتش  اتکاء 

 جهان برپا سازیم.« تارییپرول

»نوشته یعنی  دوم،  کوبای  در  انسان  و  بخشا  «سوسیالیسم  است    ،  روند  تأملی  بر 

مفهوم خود  کمونیسم    برخوردی است به  زیادی نیزانقالبی در کوبا، اما به میزان بسیار  

دهد، بلکه  های تولیدی و روابط طبقاتی را تغییر میبه عنوان روندی که نه تنها نظام

ترین ترین و غاییمهم: »سازدمی  و تحول   خوش تغییرها را نیز در این روند دستانسان

بیگانگی خویش رها شده باشد ... تنها  -خود-ازالبی این است که انسان از بند آرمان انق

هنگام از  آن  زنجیرهای  موجود شوند  بیگانگی شکسته-خود-که  یک  عنوان  به  فرد   ،

این  .   خواهد یافتت بوده، دست  تحقق کامل انسانیّ   که معادل  ،اجتماعی به آگاهی کامل

این معنا   از   سرشت    یافت  -خواهد بود که بازفرآیند به طور عینی به  حقیقی فرد تنها 

 این گونه به ذهن اثراین های بخش پذیرد ...«  بعضی ازتحقق می  رها شده طریق کار  

را  ۱۸۴۴های  نوشته دستاز    بندهایی  ویشاید    که  کندمی  ءالقا بازنویسی    مارکس 

آن   تمام  قالب کوبا واز پویایی ان  حاصل  شبه خاطر گشایبا این تفاوت که    کند، امامی

بخشی که در به مبارزات آزادی  یک سرمشق  به مثابه  نستتواچه که این انقالب می
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حال شک -و-گوشه در  قاره  سه  فوریّ حسّ   ،بیاموزد  بوده  فتنکنار  از  وی  تی  لحن    در 

 شود. مشاهده می

پیرامون »صلحی« که به مدت  را  «  قاره-پیام به سه»ی  مقاله  چه گوارا تأملی  با 

و سپس در   ،نموده  آغاز  بود  مسلط شده  تقریبا  دو دهه پس از پایان جنگ دوم جهانی

  « آمیز-زیستی مسالمتهم »تئوری موسوم به    یمیان مسایل دیگر، بدون هیچ گونه تعارف

  چه    گیرد.، به شدت به باد انتقاد میببردرا بدون آن که از این به اصطالح تئوری نامی  

این مدت میان دو اَبَرقدرت، یعنی ایاالت متحده    طّی    کند که دربه این واقعیت اذعان می 

به طور    وی  کهرا  و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، جنگی درنگرفته، اما پرسشی  

عدم    این است که: آیا صرف    سازدی نخست این متن مطرح میضمنی در چند صفحه 

قدرت میان  جنگ  میوقوع  واقعا   بزرگ  »های  متضّمن  »هم تواند  و  زیستی  صلح« 

»هم -مسالمت آیا  عالوه،  به  باشد؟   مسالمت آمیز«  واقعا  -زیستی  امپریالیسم  با  آمیز« 

پذیر است؟  و این که آیا امپریالیسم خود ذاتا  عامل جنگ دایمی در سراسر جهان امکان

پیرامون جنگ کره شروع   توضیحاتی اش را بااست که وی نوشته دلیلنیست؟  به این 

درنگ پس از اتمام جنگ دوم جهانی آغاز شده بود، جنگی که در  کند که تقریبا  بیمی

ها کشور به زعامت نظامی ایاالت متحده و زیر پرچم  نوشته، »ده  چهآن، همان طور که  

اعتبار ملل متحد شرکت داشتند.«  ایاالت متحده نزدیک به دو میلیون نظامی را در -بی

، تُن بمب ناپالم  ۳۲۵۵۷تُن بمب، شامل    ۶۳۵۰۰۰  در مجموع  و  به کار گرفتهن جنگ  ای

کند با تأکید بر این نکته آغاز می  نیز  توضیحات خود پیرامون ویتنام را  چهفروریخت.   

قاره  امپریالیستی از سه  این کشور بر علیه سه قدرت  ی مختلف نبرد کرده است: که 

ایاالت متحده.  یادآوری کنم که شاید بی   فرانسه، ژاپن، و  این جا  در  نباشد که  مورد 

های میزان بمبی که ایاالت متحده بر سر ویتنام فروریخت از کل بمبی که تمامی طرف

تر بوده است.  اگرچه وی بر این نکته  درگیر در طول جنگ دوم جهانی ریختند بیش

ی هندوچین  جزیره-هی شبکند که »کانون تمامی تضادها در حال حاضر منطقه تأکید می

بوده،   آن«  اطراف  مناطق  نمونه  چهو  عنوان  به  ویتنام  و  کره  از    یآشکار  یهااز 

های زیر  ستم در هایی« که ایاالت متحده پس از جنگ دوم جهانی بر خلق»رویارویی

در حقیقت، ایاالت متحده و متحدان وی در طول  بََرد.   سراسر جهان تحمیل نموده نام می

در کشورهای    کاریو یا خراب  سرگرم مداخلهو با شدّت  رحمانه  چنان بیاین مدت آن  

به جهانی  جنگ امپریالیستی در مجموع    ساختار  که این    شماری از جهان سوم بودهبی

 ، سوم  ت جهان  گردد، یعنی جنگی که بر علیه تمامیّ بالغ می  سوم  جهان    چیزی مانند جنگ 

اَبَرقدرت-زیستی مسالمتی به اصطالح همآن هم در دوره  ها به راه افتاده آمیز میان 

 بود.
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از کشورهای   پوشیو تقریبا  بدون هیچ پرده  تند  یانتقادمطرح نمودن  هدف این بحث  

از ویتنام، با ی سوسیالیستی و عدم حمایت مکفی آنبرجسته نتایج    در نظر گرفتن  ها 

ی این جنگ امپریالیستی، بوده است.   شوروی و چین در میانهشکاف میان    بارفاجعه

،  بدون اشاره به شخص معینی  و  به شکل یک هشدار کلی، خطاب به همه  رگبار  اولین

بارد: »موضوع این نیست که صرفا  برای قربانی تجاوز آرزوی موفقیت  به این شکل می

- به-پا ی ما این است که  هوظیفکنیم، بلکه باید خود را در سرنوشت او شریک بدانیم؛  

هم   پای او  پیروزی  یا  مرگ  تا  دقت  باشیم  راهقربانی  به  را  نکته  این  وی  سپس    ».

 شکافد:می

کشور    نی ا  ی  هات ی مجرم  تجاوزکار است.  ابعاد جنا  کی متحده    االتی ا  سمی الی امپر

که از گزند آن در   افتی   توانیجهان را نم  نی از ا  یابزرگ بوده و گوشه   اری بس

آقا باشد.   مانده  ما همگ  یموضوع  نی ا  ان،ی امان  که  واقف  یاست  آن  اما،  می به    .

  یکه در آن لحظه   کندی آلوده م  زی ن   ار  ییهاجرم دامن آن  نی که ا  می فراموش نکن 

  دند، ی نامیم یست ی الی از جهان سوس  ری ناپذییجدا ییرا جز  تنام ی و  د ی کننده که با  ن یی تع

خطر    یکار  نی که انجام چن   دانمیکار سر باز زدند؛ البته م  نی از انموده و    دی ترد

در نظر    همرا    نیا  دی را به طور بالقّوه در بر داشته، اما با  یدر ابعاد جهان   یجنگ

دوراهه   کیبر سر  ز ی را ن  سمی الی حال امپر نی [ در عیکار نی گرفت که ]انجام چن 

آن دادی قرار م لفظ  ییها.   به جنگ    ی رو  یاندازپا زدن و سنگ پشت    ،یهم که 

دو قدرت    ان  ی گوتوسط سخن  شی ها پ که البته از مدت  ی جنگ  –مجرمند    زی اند نآورده 

 است.  دهآغاز ش یست ی الی بزرگ اردوگاه سوس

کشور مجبور    نی ا  ای تنها نمانده است؟  آ  تنامی و  ای که آ  می صادقانه از خود بپرس  دی با

  ستیزگر[  یست ی الی دو قدرت ]سوس  انی خطرناک و شکننده را م  ینشده که تا تعادل

 د؟ ی حفظ نما

« اشاره به اتحاد جماهیر  دو قدرت ستیزگراز »  چهکامال  محرز است که منظور  

در   ، و شکاف میان شوروی و چین بوده کهشوروی سوسیالیستی و جمهوری خلق چین

موضعی تنها    اتخاذ چنین  مونیستی جهان گردید.  البته،باعث تضعیف جنبش ک  مجموع

رانی هنگام سخن  ۱۹۶۵تر از این در سال نیز پیش فیدل کاسترو.  نبود چهمنحصر به 

 گفته بود که:   هاوانا های دانشگاه بر فراز پلّه 

شود نتوانسته به تفرقه در  حّتا حمالتی هم که بر علیه ویتنام شمالی انجام می ...  

توان در این واقعیت تردید نمود ی سوسیالیستی فایق آید.  چگونه می میان خانواده

تواند  چه کسی می   شود؟ها میگرمی امپریالیستکه وجود این اختالف باعث دل 

توانست  ی متحد بر علیه دشمن امپریالیستی میدر این تردید کند که وجود یک جبهه 
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ی وجود یک جبهه توان تردید نمود که  می   چگونه]   ؟نماید  ها تزلزل ایجاد در آن 

پیش از دست زدن به   ها[]امپریالیست گردید که  امپریالیستی[ باعث می - ضد متحد  

مداخله   عملیّات و  بیماجراجویانه  در  های  به  شرمانه  کمی  جهان  از  گوشه  آن 

 بیندیشند؟ نیز عواقب آن

ای امپریالیسم  از سوی  تهدید جدی  در معرض  کوبا خود  قرار اگرچه  متحده  االت 

انتقاد به حق و ضروری از یک   با شهامت بر این باور بودند که چهو  فیدلداشت، اما 

نی به معنای نقض اصول همبستگی نخواهد کشور سوسیالیستی برادر در شرایط معیّ 

 بود.

تفکّ نحوه  این قربانی    ری  با  حقیقی  همبستگی  نمی  که  ابراز  تجاوز  به  تواند صرفا  

آماده  قربانی    بلکه باید برای مبارزه و سهیم بودن در سرنوشت    ،دلسوزی محدود مانده

بود؛ و این که اگر خواهان حمایت از ویتنام و شکست امپریالیسم در ابعاد جهانی هستیم 

جبهه »یک  گاه  واقآن  در  است،  ضروری  امپریالیستی«  دشمن  علیه  بر  متحد  ع ی 

از ایجاد »دو، سه ... چندین    چهت هواداری  ، و علّ قاره«-ی اصلی »پیام به سهدرونمایه

عبارت بود از به راه   قاره و نهادهایی که ایجاد نمود - سه  همآیشویتنام« بود.  هدف  

مسلحانه  انداختن انقالبی  مبارزات  قاره  ی  سه  سراسر  در  که    همآهنگ  طوری  به 

باعث استیصال آن شده   ساخته و اش به هر سوم نیروهایاعزا به مجبور امپریالیسم را

اش ی از جنگ را بر آن تحمیل نماید که قدرت اقتصادی آور -ی سرسامچنان هزینه   آن  و

د به  توانمی وجود نداشت که گویا انجام چنین کاری میالبته هیچ توهّ را فرسوده سازد.   

امپریالیستی قطعا  با  -ضد  هایآسانی انجام پذیرفته، و مشخص بود که باز نمودن جبهه

های سنگین« همراه خواهد بود.  از آن گذشته، نباید تصور نمود که  تراژدی»مرگ و  

  مراسم   نیز در نطق خود در  فیدلبوده است.     چهتنها منحصر به    هم  چنین دیدگاهی

بود: »از نظر انقالبیون   چهچیزی گفته بود که تقریبا  عین کلمات  قاره  -سه   ی همآیشپایان

های انقالبی در  کوبایی، سراسر جهان میدان مبارزه بر علیه امپریالیسم است ... جنبش

...  ی جهان میهر گوشه همان گونه که در  توانند روی مبارزین کوبایی حساب کنند 

و این    ،بوده  مؤثّر  انقالب  برای  آن است کهی هر انقالبی  آمده، وظیفه  هاوانا  ی  بیانیه

 کار را نا با حرف بلکه با عمل خویش انجام دهد.«

پیام    چه گوارا این  را  این  از  در شب عزیمت خود به بولیوی برای گشودن یکی 

بر این نکته آگاه بود که جان خویش   روشنیها به نگارش درآورده بود.  وی به  جبهه

رهای خویش گذاشته است.  از این روست که پیام خود را  را در این مسیر بر سر باو

مرگی که از پیش گفته و پذیرفته شده، یعنی مرگ    سوگ چیزی شبیه به سرودی در  با  
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گویی  توان به عنوان یک پیشرا تنها می  های ویگفته  ایند.   رَ بَ خویشتن، به پایان می

 تعبیر نمود: انتظار ]او[ بوداز آن چه که در 

نفس خود را در گوشه  تا آخرین  باشد که  بنا  افتاده بر ... اگر  ای از این جهان، 

خاکی که از آن ماست و تپیده در خون خویش، برکشیم، پس بگذارید تا همین جا 

آمدهای اقدام خویش را کامال   ا میدان  عمل و پیاعالم کنیم تا همگان بدانند که م

دانیم که به ارتش کبیر پرولتاریا تعلق ایم.  ما تنها خود را عناصری می سنجیده

دهیم خروش نبردی است بر علیه امپریالیسم و دارد ... هر عملی که ما انجام می 

ایاالت    ترین دشمن بشریت:ای است برای وحدت خلق بر علیه بزرگ سرود مبارزه 

متحد آمریکا.  مرگ را هر کجا که بخواهد به سراغ ما بیاید با آغوش باز پذیراییم،  

به این امید که خروش نبرد ما ممکن است که به گوش شنوایی رسیده باشد و دستی  

گان دیگری آماده باشند تا در  دیگر برای برداشتن سالح ما دراز شود و رزمند 

های مسلسل و با خروش نبرد و پیروزی در سوگ  ه ی صفیر گلولبریده- طنین بریده

 ما سرود بخوانند. 

«، به روشن  سوسیالیسم و انسان در کوبای نخست متن بعدی، یعنی »چند صفحه

ی گیری انقالب کوبا اختصاص یافته است.  بقیهساختن برخی از جزییات مرتبط با شکل

که یافته  اختصاص  چیزی  آن  به  اما  متن  دید    این  وظیفهم مه  چهاز  پروژهترین  ی ی 

تر خود شرح  های پیشدر برخی از نوشته  چه گوارا   انقالبی، و بالطبع کمونیسم است. 

ی میان انقالب کوبا و مارکسیسم ارایه داده بود.  از جمله، وی  شایان توجهی از رابطه

ی جوانان آمریکای التین« ایراد شده  رانی خود که »خطاب به نخستین کنگرهسخن  در

 گوید:ود میب

ت به این نکته توجه کنید  به دقّ   –   هستاین انقالب مارکسیستی  گوییم که  میاگر  

من می مارکسیستی  که  این  –گویم  انقالبدلیل    به  که  شیوه   ما  است  خود  به  ی 

به    که  آن چه رااگر ما    که مارکس نشان داده بود ...  بیابد همان مسیری را    هتوانست 

پیاده می شود  مارکسیسم شناخته می  ]تئوری[   عنوان این خاطر  در عمل  به  کنیم 

ی کوچکی به دست ما  ایم ... آن روزها ... جزوهاست که ما همین جا به آن رسیده

نیروهای مردمی   در حالی که  تون نوشته شده بود ...- رسیده بود که توسط مائو سه 

  رزم مبانی    ی[]جزوه   دنسبت به وجوقبلی    آگاهی    گونه    بدون هیچ و  جا،  همیندر  

هایی را به کار گرفتند که در آن سوی جهان در نبرد با ، دقیقا  همان شیوه چریکی

 نیروهای دیکتاتوری به کار گرفته شده بود. 

 نویسد:هایی پیرامون ایدئولوژی  انقالب کوبا« میاو در »یادداشت
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به   مبارزه  دست زدن بههایی که درگیر عمل انقالبی هستیم، با  ، یعنی انقالبیما

بینی نموده بود به آن قوانینی که مارکس  فیلسوف پیش   ی خود، در واقع صرفا  شیوه

میجامه  عمل  مبارزه ی  مسیر  در  که  حالی  در  ما  گام  پوشانیم.   انقالبی  ی 

های مارکس  علمی سازگار بینیرا با پیش  که تا خود  کنیممیداریم، دایما  سعی  برمی

  ... در صحنه قانونسازیم  مارکسیسم  کوبا حضور  های  انقالب  کامال   ،  دارندی 

نظر تئوریک یا این که از نقطه  نمودهاز این که رهبران انقالب به آن اذعان    مستقل

 ... شناخت کاملی از آن قوانین داشته باشند یا نه

عبارت استاین  واقعا   است.   ها  که  ثنایی  است  واقعیت  یک  و  فیدل،  چهاین   ،

هنگام سازمان در  « بودند که  گرا»انقالبیون عملگروهی از  ها صرفا   آن  هایرزم هم

انقالبی که به یک انقالب پرولتری  برپایی    برای  ده شدنآما  خود و  دادن به ارتش چریکی  

جنگ    پرولتری یا تئوری    انقالب    مارکسیستی    بالغ گردید، چیز زیادی راجع به تئوری  

نمی مائو  برعکس،دانستند.   چریکی  که    بلکه  بود  انقالبی  پراتیک   عینی    حقیقت  این 

آن به  را  مارکسیستی  دادها  تئوری  »  چه   .نشان  کوبا« در  در  انسان  و    سوسیالیسم 

  ضع مارکس موه این  ب  دستی-زیرا که دودهد  مورد شماتت قرار می  مارکسیسم غربی را

رفته تمامی پیش  داری  که سرمایه  شدخواهد    میّسرانقالب تنها زمانی    گویاچسبیده که  

منهدم   ی تضادهای درونیبه واسطه  در نهایت  خود را پشت  سر نهاده و  امکانات درونی

ی کند که لنین چنین برداشتی را با تئورگردد.  در عوض، وی به این نکته اشاره می

امپریالیسم و ضعیف از  [ جایگزین  داریترین حلقه ]در میان کشورهای سرمایهخود 

  دیده ستمدر کشورهای  باحتمال وقوع انقال از این پس ساخته، که بدین مفهوم است که

اما، هنگامی که یک کشور     داری خواهد بود.ی سرمایهرفتهکشورهای پیش  بیش از

ی موسوم  برنامه  الزم است کهآیا    زند،نظیر کوبا دست به انقالب می  تحت سلطهفقیر و  

به کشورهای    خود را   نموده و سعی کند که تا  دنبالی سوسیالیستی« را  به »انباشت اولیه

 مسیر دیگری را در پیش بگیرد؟برساند؟  یا این که ضروری است که    ی غربرفتهپیش

بر این باور   چهمطرح گشته،    «انسان و سوسیالیسم در کوبا»ی بحثی که در  پایهبر  

  منصف،   ییک جامعه  که  اساس قرار گیردبر این    قاره باید-های سهانقالب  است که

تولیدات    تکیه بر  حتّا باتوان  را می   به طور بنیادی واالمطلوب و  ای  جامعه  ،خواهبرابری

مادّ  ثروت  و  ساخت  نیز  پایه -کم  ی  صنعتی  و بنا  روابط  تنها  نه  دیگر،  عبارت  به    .

، رفاه و رشد فکری  امنیتدر راستای ایجاد شرایط مادی الزم برای    نیروهای تولیدی را

 های  توانایی  آن   توانبلکه هم چنین میدگرگون ساخت،    توان به مفهوم سنّتی  آنمی   مردم  

ی انسانی بوده، ولی  ی بنای یک فرهنگ سوسیالیستی و جامعهالزمه  انسانی را که  منش

از این    احیاء نمود.  بار دیگر  رود،میان میاز    و  شده  داری تحریفسرمایه  در نظام
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آمیزی و گشادگی  مردم  که  ،بوده  انسانی  سرشت    تحریف    بدترین جنایت امپریالیسم  ،نظر

ذاتی طبیعت انسانی است سرکوب کرده و به جای   خودجوش نسبت به دیگران را که

تفاوت  حال  دیگران بی  نسبت به رفاه  آفریند که  خواه را میآن افرادی خودپرست و زیاده

سازد.  از دیدگاه بیگانه پُر می-هم-بوده و بدین ترتیب جهان را با انبوهی از افراد از

 ذاتا  که  ، یعنی فردی خودآشنا  نامدنو« می   که وی آن را »انسان    یزی، ساختن آن چچه

مردم  رادیکال  هوادار  اصلی آمیزی  جامعهباشد،  بنای  در  وظیفه  ی سوسیالیستی ترین 

  ای رفاه قرار گرفته که تأمین مادّی  وی ساختار بنیادی    انداز  است.  در یک طرف  چشم

بسیار دشوار خواهد   حقیقتا    همبستگی اخالقی با دیگران  بدون آن  که  نمایدمیرا تضمین  

بهداشت، آموزش، تغذیه، و غیره.  در انتهای    تأمین  الزم برای  هایحداقل  بود، یعنی

  ک  یالکت ید  ،یبه عبارت   المللی قرار دارد.انداز همبستگی و الزامات بیندیگر  این چشم

 . سمیونالیو انترناس سمیونال یناس

  ایجاز احمد
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 ارنستو چه گوارا زندگی  شمارِگاه

 ، آرژانتین، زاده شد. ۱در روساریو : ۱۹2۸ژوئن  ۱۴

 را دریافت نمود. پزشکی با تخصص در پوست یپزشک  مدرک: ۱۹۵۳

  سال   در   ، سرانجامآمریکای التین  ی گسترده در: پس از سفر۱۹۵۴  –  ۱۹۵۳ژوییه    ۷

 گردید  های کوبایی آشنابا گروهی از تبعیدی  بود که   جا  این  وارد گوآتماال شد.  در  ۱۹۵۳

بر او نهادند.  مدتی از اقامت او در این کشور نگذشته  نام »چه« را    طی مراسم تعمید  که

 سازمان داد.  ۲بود که سازمان سیا کودتایی را بر علیه حکومت ملّی یاکوبو آربنز

گیرد که در مبارزه بر علیه  : با فیدل کاسترو مالقات نموده و تصمیم می۱۹۵۵ی  ژوییه

 بپیوندد. 4ژوییه 2۶جنبش به  ۳دیکتاتوری فولخنسیو باتیستا 

قایق  نفر دیگر به رهبری فیدل کاسترو سوار    ۸۱به همراه    چه:  ۱۹۵۶نوامبر    2۵ بر 

 آغاز کنند. 6های سیرا مایسترا شوند تا جنگ چریکی را در کوه« عازم می 5»گرانما 

یابد.  وی سپس رهبری ستون هشتم  به مقام فرماندهی ارتقاء می  چه:  ۱۹۵۷ی  ژوییه  2۱

 شود.دار می « را عهده۷ارتش چریکی موسوم به »سیرو ردوندو

 .چهبه دست  ۸« انقالب »رادیوی اولین برنامهپخش : ۱۹۵۸ی فوریه 2۴

نبردی است که را هدایت می  ۹نبرد سانتا کالرا   چه:  ۱۹۵۸دسامبر    ۳۱-2۹ این  کند.  

 سازد. رین ضربه را بر رژیم باتیستا وارد میآخ

انقالب،  ۱۹۵۹ی  ژانویه  ۳ پیروزی  دنبال  به    ا هاواندر سحرگاه سوم ژانویه وارد    چه: 

 گردد.از سوی فیدل به وی محول می ۱۰ی اشغال پایگاه نظامی ال کابانیا وظیفه  شود.می

 
1 Rosario 
2 Jacobo Árbenz 
3 Fulgencio Batista 
4 26 July Movement 
5 Granma 
6 Sierra Maestra 
7 Ciro Redondo 
8 Radio Rebelde 
9 Santa Clara 
10 La Cabaña 
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در   چه: به منظور برقراری روابط بازرگانی، فرهنگی و دیپلماتیک،  ۱۹۵۹ژوئن    ۱2

به کشورهای جمهوری عربی متحده، هند، اندونزی، سری النکا، یوگسالوی، رأس هیئتی 

 کند. میانمار، ژاپن، پاکستان، سودان، و مراکش سفر می

  ملی اصالحات ارضی منصوب  مرکز صنعت در    یاداره به ریاست    چه:  ۱۹۵۹اکتبر    ۷

 شود.می

 گردد.واگذار می چه: ریاست بانک کوبا به ۱۹۵۹نوامبر  2۶

 شود. انتخاب میبه عنوان وزیر صنایع  چه: ۱۹۶۱ی فوریه 2۳

 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. چه گوارا: سخنرانی  ۱۹۶۴دسامبر  ۱۱

انزانیا،  ت،  ۱۱در سفر به چین، مالی، کنگو، گینه، غنا، داهومی  چه:  ۱۹۶۵مارس  -ژانویه

 کند.بخش مالقات میهای آزادیمصر، و الجزیره با سران حکومت و رهبران جنبش

آفریقا  -در الجزیره، در دومین همآیش اقتصادی همبستگی آسیا   چه:  ۱۹۶۵ی  فوریه  2۴

 کند.رانی میسخن

نیروهای چریکی لوران  کوبا را به قصد پیوستن به  ی مبدل  با قیافه   چه:  ۱۹۶۵آوریل    ۱

 کند. در کنگو ترک می ۱۲کابیال 

 چهحدود هفت ماه در کنگو و شکست این مأموریت،   گذراندن : پس از۱۹۶۵نوامبر  2۱

ماند.  وی در آخر ماه به طور مخفیانه وارد تانزانیا شده و به مدت چند هفته در آن جا می

 برد.و در آن جا نیز به مدت چند ماه مخفیانه به سر میچکسلواکی رفته دسامبر به 

وارد بولیوی   ۱۳واسو نیانکای  ی مسلحانه در منطقهبرای آغاز مبارزه  چه:  ۱۹۶۶نوامبِر    ۳

 شود.می

 در طی یک نبرد با واحدهایی از ارتش بولیوی  ۱4: وی در کبرادا دل یورو ۱۹۶۷اکتبر    ۸

 شود. اسیر می قرار داشت، سازمان سیا زیر نظر   که

 
۱۱Republic of Dahomei   که اکنون به جمهوری بنین)Republic of Benin( شناخته می)شود. )م 

12 Laurent Kabila 
13 Ñancahuazú 
14 Quebrada del Yuro 
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ساعت  ۱۹۶۷اکتبر    ۹ در  روز  دقیقه   ۱:۳۰:  این  عصر  گوارای  چه  دست    ارنستو  به 

. رسدبه قتل می ۱6راهیگ ای کوچکی در شهرک ال در مدرسه ۱5رانگروهبان ماریو ت  

 
15 Mario Terán 
16 La Higuera 
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 قاره-سه ]همآیشِ[ پیام به
 

 

د. نباید دیده شو هاست کهشعله، و تنها هاست برافروختن کورهزمان  حال
۱
 ( مارتیهوزه  )  

 

 

 

 

 آثاردر این مدت،  ی آخرین جنگ جهانی گذشته است.   یک سال از خاتمه- و- بیست
رخ این  ستایش  در  که  بسیاری  زبانی  هر  به  بود،  خورده  رقم  ژاپن  شکست  با  که  داد، 

تصوّمی است.   توان  شده  منتشر  نمود  خوشحالیا،  ر  از  جایفضایی  در  جای  - بینی 
 زند.موج می اند تقسیم نموده بین خود جهان راهای متفاوتی که اردوگاه 

  هایرویارویی   یدر زمانهی آن هم  جنگ جهان  کیسال بدون وقوع    کی- و- ستیب
است، زمان   ناگهانی  آمیز و تغییراتخشونت  هایدرگیری  پُر از  که  ایدر زمانه  و  ،بسیار

 مسالمتِ   عملیِ   ایِآمدهارزیابی پیی ما بدون  اگرچه، همهرسد.   به نظر می  بسیار درازی
پی)  موجود مانندیعنی  استثمارِ  آمدهایی  و  تباهی،  شدتفقر،  به  بخشفزاینده    های  ی 

  تردید اما بی  ایم که ]برای حفظ آن[ حاضر به مبارزه هستیم،اعالم نموده  عظیمی از بشریت(
واکاوی پرسش  اندکی  این  موجود  پیرامون  صلح  آیا  صلح  که  کمک    یک  است  واقعی 

 بسیاری به ما خواهد نمود. 

از مقطع تسلیم    های گوناگونی کهقصد ما در این نوشته این نیست که به جزییات نزاع
انتهای جنگ دوم  ژاپن امروزتا    در  مختلف  به  مناطق  در  محلی  بروز    جهان  در سطوح 

 
1 Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz (Now is the time of the furnaces, 
and only light should be seen) 
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بخواهیم  بپردازیم؛نموده   که  این  مجال  یا  این  طو  در  به  مردمیِ  فزاینده    رِمبارزات 
در  بی که  را  سالشماری  این  صلح  به   های خالل  دادهاصطالح  رخ    یک - به - یک  آمیز 

 دو  کافی است که به  تنها  بینی بودن این چنین خوش  جا- به - نانشان دادن    برای  برشمریم.  
 اشاره نمود.  به عنوان نمونه ویتنام در کره و در جنگ

بخش شمالی کشور به چنان  در مورد جنگ کره، پس از چند سال جنگ وحشیانه،  
های معاصر دیده نشده است: سراسر  ای تبدیل شده که شبیه آن در تاریخ جنگمخروبه

  ها درسهها و مها، بیمارستان، و تمامی کارخانههای شدید ویران گشتهکشور بر اثر بمباران
نده  این کشور باقی نما  یکنهاند؛ و هیچ گونه سرپناهی برای ده میلیون س تخریب شده

، در ملل متحد  اعتباربیها کشور به زعامت نظامی ایاالت متحده و زیر پرچم  ده   2است.
از غیرنظامی استفاده  با  و  متحده  ایاالت  نظامیان  و  از سربازان  انبوهی  ی  های کرهکنار 

 ند.در این جنگ شرکت داشت  توپ،- دمِ- جنوبی به عنوان گوشتِ

در سوی دیگر این جنگ، ارتش و خلق کره به همراه نیروهای داوطلب از جمهوری  
شد.   رایزنی دستگاه نظامی اتحاد شوروی تأمین می خلق چین قرار داشت که با تدارکات و  

  تسلیحاتانواع گوناگون تمامی  به استثناء بمب هیدروژنی،ایاالت متحده در این جنگ 
میکروبی و شیمیایی را، البته در ابعادی محدود، به کار  انهدام جمعی، از جمله تسلیحات  

 گرفت.

انقطاع بر علیه سه  - دوست در این کشور تقریباً به طور بینیروهای میهندر ویتنام،  
اش پس از فروریزی ژاپن که قدرتنخست، بر علیه  :  نداهقدرت امپریالیستی نبرد نمود

 
و یکی از فرماندهان نیروی هوایی در طول جنگ کره تخمین زده   ارتش آمریکا می، ژنرال نیروی هواییکرتیس لی  ۲

کشته شدند. وی گفته بود که »ما به آن    ی شمالی در طی عملیات نظامی آمریکادرصد جمعیت کره  ۲۰بود که بیش از 

ژنرال اُدانل،    سازیم.«ی شمالی را با خاک یکسان جا رفته و جنگیدیم و در نهایت توانستیم هر شهر و شهرکی در کره 

یکی از   پرسش پاسخ به داد درهنگامی که در مقابل مجلس سنا گواهی می  یکی دیگر از فرماندهان نیروی هوایی

دقیقا؛ باید بگویم که  گفته بود که »  (ی شمالی عمال  به طور کامل تخریب شده است، این طور نیست؟کره   »...ناتورها )س

ی کره به شکل هولناکی به ویرانه تبدیل شده است.  همه چیز نابود شده است.  چیزی که ارزش نام بردن جزیره شبه ُکّل  

هدفی  دیگر ، چون کهپروازها متوقف شده بود ها وارد شوندنی داشته باشد، سر  پا نمانده است ... تا پیش از آن که چی

 برای زدن باقی نمانده بود.« )م( 

 منبع:
https://www.sourcewatch.org/index.php/Bombing_of_North_Korea_1950-1953 
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های  فرانسه که مستعمرهسپس،  ل گردید؛  اتمی بر هیروشیما و ناگازاکی کامالً مضمح  بمب
ی خود در هندوچین را پس از شکست ژاپن دوباره بازپس گرفته و به تمامی  از دست رفته

ایاالت    سرانجام  پا زد؛ و- سختی تعهد نموده بود پشتِ  قرارهایی که در دورانِ- و- قول
 شاهد آن هستیم. متحده که اکنون و در آخرین مرحله از مبارزه 

در آمریکای ما برای   ماها وجود داشته، اخوردهای محدود در تمامی قاره براگرچه  
آزادی مبارزات  شاهد  تنها  طوالنی  نظامی  مدتی  کودتاهای  و  بدوی  اشکال  در  بخش 

منطقه  بوده این  اهمیت  و  به صدا درآورده  را  انقالب کوبا زنگ خطر  که  این  تا  را ایم 
برانگیخت و کار به آن جا رسید که    را  اهخشم امپریالیست   رویدادبرجسته ساخت.  این  

های  ها و بعد از آن در بحران موشکی از کرانهگردید که نخست در خلیج خوک  کوبا مجبور
 خویش دفاع کند. 

میان    نظامی  برخورد  چنانچه در گرماگرم بحران موشکی که در باال بدان اشاره شد، 
به جنگی با    بدون تردیدداد،  ی کوبا عمالً رخ میایاالت متحده و شوروی بر سر مسئله

 گردید.منجر میبینی ابعادی غیرقابل پیش

می گونه  این  نظر  به  شبهاما،  حاضر  حال  در  که  مناطق  جزیرهرسد  و  هندوچین  ی 
کشورهای    داخلی  جنگ ی محوری تمامی تضادها تبدیل شده باشد.  پیرامونی آن به نقطه

به لرزه درآورده است،    الئوس و ویتنام به خاطر ورودرا   تمام عیار  جنگی که اکنون 
منطقه به یک چاشنی بسیار خطرناکی که هر    لِّبه آن و تبدیل ُک  امپریالیسم ایاالت متحده

دست داده  از    به طور کاملداخلی را    ی انفجار بوده، دیگر خصلت یک جنگِلحظه آماده
اگرچه  گی بسیار حادّی به خود گرفته است.   این رویارویی نظامی در ویتنام ویژه    است.

نبوده، اما بر این باوریم که باید به برخی از    شماری این جنگ نیز در این جا هدف ما گاه
 نقاط عطف آن جهت یادآوری اشاره نمود. 

ای در نامهموافقت ،  3ن فو ی ن بی ی دی پس از شکست سخت ]نیروهای فرانسوی[ در  
بر     نمود.میی جداگانه تقسیم  را به دو منطقه   ]ویتنام[  که کشور  ه بودژنو به امضاء رسید
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ماهه انتخابات  - ی هژدهنامه قرار بر این بود که در ظرف یک دورهی مفاد این موافقتپایه
 ی پاره ی دو  اتحاد دوباره ی  و نحوه  ی ویتنامکومت آیندهح  در طی آن  برگزار شده تا

.  اما، ایاالت متحده از امضاء این قرارداد امتناع شودتعیین کشور   این یاز هم جدا شده
ی  نشانده- را که دست  4و دای ا با امپراتور    بلکه بتواند  نموده و دست به مانورهایی زد که تا

  تر متمایل به اهداف ایاالت متحدهجایگزین سازد که بیش  مطلوبی  بود، با فردها  فرانسوی
انگیز  فرجام غم  به  البته همگان  ، که افتاد  5یم ی نو دین د این قرعه به نام     باشد.  ]در منطقه[

اش به دور ریخته اش تا آخرین قطره گرفته و سپس تفالهکه هم چون پرتقالی عصاره  –  وی

 به خوبی آگاهیم.   –شد 

بینی زایدالوصفی در میان نیروهای  خوش  در ابتدا به   ]در ژنو[   نامهفقتامضاء این موا
فرانسه در بخش جنوبی کشور  - های نیروی مقاومت ضد.  آخرین یگانه بودخلقی دامن زد

دوست .  اما، نیروهای میهنماندندژنو    ینامهمنحل گشته و همگی منتظر اجرای مفاد توافق 
که دریافتند  زودی  که    انتخابات  به  شد  برگزار خواهد  در صورتی  متحده  تنها  ایاالت 

را از صندوقافراد دلخواه  بتواند ایاالت  اش  های رأی بیرون آورد، امری که حتّا اگر 
گرفت  را هم به کار می مخصوص به خود کلَک- و- و دوز  بازیهای حقّهمتحده تمام شیوه

 بود. ناپذیر می- عمالً امکان

به همه جا    و به تدریج ور شد شعلهجنگ یک بار دیگر در جنوب    بدین ترتیب بود که
گسترش یافت.  در حال حاضر، تعداد نیروهای متجاوز ایاالت متحده در خاک ویتنام به  

نیم از  آلتِ- بیش  نیروهای  نفرات  از  که  حالی  در  گشته،  بالغ  نفر  دست  - میلیون 
 دهند. جنگیدن را کامالً از دست میی انگیزه ، زیرا کهها[ دایماً کاهش یافته]امپریالیست

پیش  جمهوری دموکراتیک ویتنام را تقریباً از دو سال    مرتّبایاالت متحده بمباران  
  جویی در جنوب بوده که تای مبارزه آغاز نموده، که تالش دیگری برای غلبه بر روحیه

ذاکره بکشاند.   به پای میز م  بدین وسیله ]مبارزین ویتنامی را[ از موضع قدرت  بلکه بتواند 
بمباران  این  ابتدا،  کمدر  و  - و-ها  بوده  پراکنده  لفّافه بیش  در  اصطالح  عموماً  به  ی 

 
4 Bảo Đại 
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آمیز ]ویتنام[ در پاسخ به عملیات تحریک  شد که گویاپیچیده می  جویانهتالفی  هایاقدام
  افزایش یافت، به تهاجمیعملیات    گونه  این  شدت و تداوم  .  بعداً که گیردانجام می  شمالی

سهمگین بدل گردید که توسط نیروی هوایی ایاالت متحده به منظور انهدام تمامی آثار  
  «تشدید»  ی رسوا ازاین نمایش   شد.ی شمالی کشور به طور روزانه دنبال میت در منطقهمدنیّ
به  ی شرمانهبی است.   جانانهجنگ  دفاع  توپرغم  ویتنامی- ی ضدخانهی  که هوایی    ها 

کشورهای    تدارکاتی   هایکمک  رغم به  سرنگون نموده و اند هواپیماهای بسیاری را  توانسته
  رسد که جهان امپریالیستی به میزان زیادی به اهداف مادی خودسوسیالیستی، به نظر می

 باشد.  دست یافته

 یمجموعهو آرزوهای    آمالویتنام، خلقی که    خلق  این است که  انگیز اسفاما، واقعیت  
انگیزی تنها مانده است.  این کشور  ، به شکل غمکندرا نمایندگی می  جهان  های گمنامخلق 
ایاالت متحده، عمالً بدون    آوریفنی  به تنهایی در برابر حمالت وحشیانه  همواره  باید

در جن برای تالفی  امکانی  تاب   با  وب وهیچ گونه  دفاعی محدود در شمال،  امکانات 
اگرچه بسیار با ارزش    خلق ویتنام  با خواه جهان  همبستگی تمامی نیروهای ترقی   بیاورد.

ماند که سعی داشتند تا گالدیاتورها را در  به کار عوام در روم باستان می   تربوده، اما بیش
  ست ین نیموضوع ا  تشویق کنند.و تهییج  شان بود[گاه]که در واقع قربان رومی میادین

با  م،یکن  تیموفق  یتجاوز آرزو  یِقربان  یکه صرفاً برا خود را در سرنوشت او    د یبلکه 
ه رااو هم  یروزیپ  ایتا مرگ    یقربان  پای- به- پا  است که   نیما ا  یفهیوظ  م؛ یبدان  کیشر

 . باشیم

  یانابخردانهی  این لحظه  از،  یابیمیاور میاین گونه تنها و بی  را  خلق ویتنام   ههنگامی ک
 . کندغلبه می بر ما اندوهی جانکاه در آن قرار گرفته بشریت  که

بسیار    کشور   ن یا  یِهاتیجنا.  ابعاد  است  تجاوزکار  مجرمِ  کیمتحده    االت یا  سمیالیامپر
.   در امان مانده باشد  گزند آن توان یافت که از  ای از این جهان را نمیگوشه  بوده و  بزرگ

جرم    نیکه ا  م ی.  اما، فراموش نکنمیبه آن واقف  ی است که ما همگ  یموضوع  نیا  ان،یآقا
 ییتنام را جزیو  دیکننده که با  نییتع  یکه در آن لحظه  کندی آلوده م  زیرا ن  ییهادامن آن 

کار سر باز زدند؛    نینموده و از ا  دیترد  دند،ینامیم  یستیال یاز جهان سوس   ریناپذییجدا
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ه دربر داشته،  را به طور بالقوّ  ی در ابعاد جهان  یخطر جنگ  یکار  نیانجام چن   که   دانمیالبته م
بر   زیرا ن  سمیالیامپر  ]انجام چنین کاری[  که   گرفتدر نظر   دیبا  در عین حال این را هم  اما

 . دادیدوراهه قرار م کیسر 

و    دیگر- به یک  پا زدن، پشتِبه جنگ لفظی  در شرایط فعلی  هایی هم کهآنبه عالوه،  

آورده  اندازیسنگ مجرمند  اند  روی  مدت  تخاصمی   –نیز  از  البته  توسط  که  پیش  ها 
 دو قدرت بزرگ اردوگاه سوسیالیستی آغاز شده است. گویانِسخن

کنونی[   شرایط  به  توجه  از خود  دی با]با  آ  پرسید  صادقانه  نمانده    تنامیو  ایکه  تنها 
دو قدرت    انیخطرناک و شکننده را م  ی کشور مجبور نشده که تا تعادل  نیا  ایاست؟  آ

نمایستیالی]سوس متخاصم حفظ  ا   د؟ی[  است  با عظمت  از  نیو چه  -خود- خلق!  و چه 
 ! آموزدیبه ما م ی ]خلق ویتنام[که مبارزه یارزش است درس - گذشته و دالور!  و چه پُر

به فکر انجام  هرگز به طور جدی    نجانسوشاید هیچ گاه درنیابیم که آیا پرزیدنت  
با  است که    های تیز تضادهای طبقاتیبه لبه  زدنی صیقل  اصالحاتی افتاده بود که الزمه

این    ، اما،ی ایاالت متحده هر روز در حال رشد است.  حقیقتی انفجاری در جامعهقدرت
پُر عنوان  زیر  که  اصالحاتی  که  مبارزه  - است  یکطمطراقِ  به  رسیدن  اصطالح  به    برای 

 ویتنام دفن شده است. پارگینِدر  در حال حاضر اعالم شده بود  «ی متعالی»جامعه

ی سنگینی را که یک کشور  ضربه   ناشی ازامپریالیستیِ جهان دردِترین قدرت  بزرگ
بر او وارد ساخته به شدت احساس می-فقیر و توسعه اقتصاد  نیافته  این افسانهکند.   ای 

واسطه به  امپریالیستی  هزینهقدرت  است.  آدمی  افتاده  تنگنا  به  برای  های جنگ  کشی 
  به همراهرزمندگان ویتنامی    نیست.    ایهزینه- دیگر کار ساده و کم   امپریالیستیانحصاراتِ

  نیز   تنها به تسلیحات دفاعی و غالباً ی خویش و عزم آهنین خود  عشق به میهن و جامعه
به چاله افتاده، و قادر به یافتن    ویتنام  امپریالیسم در  با این حال،ز هستند.   نامکفی مجهّ

برای خروج مذبوحانه    نبوده  راهی  می- و- دستو  طرزک   زندپا  به  بتواند  شاید  تا   ی ه 
افتاده  آبرومند بر این وضعیت خطرناکی که در آن نظر  به عالوه،     6فایق آید.   گیر  به 

 
 ی این قدرت امپریالیستی از سایگون را تماشا کند. )م(مفتضحانهافسوس که چه زنده نماند تا فرار   6
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نهاد ارایه شده از سوی ویتنام شمالی و پیش  7ایماده - طرح چهاررسد که امپریالیسم با  می
جنوب   8ایماده - پنج سوی  افتاده   کامالً  از  مخمصه  با    به  رویارویی  ترتیب  بدین  و 

 ی خود نزدیک شده باشد. ی تعیین کنندهامپریالیسم بیش از پیش به نقطه

و    بازگشتبی  بنابراین، همه چیز حاکی از آن است که صلح بار دیگر به خاطر اقدام

صلح ناپایداری   –غیرقابل قبول ایاالت متحده در معرض خطر نابودی قرار گرفته باشد  
به   نداده  هنوز  چون   خاطر کهاین  که صرفاً  نامیده   «صلح»  حریقی در سطح جهانی رخ 

   چه نقشی باید ایفا کنیم؟ی جهان،  های استثمار شده.  در این میان ما، یعنی خلق شودمی
توجه خود را بر ویتنام متمرکز ساخته و از آن    های سه قارهخلقبه باور من الزم است که  

جا .   بیاموزنددرس   ام  از آن  باجپریالیستکه  بشریت  از  به جنگ  تهدید  با  خواهی  ها 
تاکتیک عمومی خلق    .  واکنش منطقی این است که از جنگ نهراسیم  بنابراینکنند،  می

هایی باشد که جنگ در آنجا  قاطع در تمامی جبههتهاجم پایدار و    به راه انداختن  باید
بند نیز زیرِ پا نهاده شده چیست؟   ی ما در جاهایی که همین صلح نیموظیفه     جریان دارد.

 به دست آوریم.آزادی خود را به هر قیمتی که شده  ی ما این است که[ ]وظیفه

از   آن دستهدر     قرار دارد بسیار پیچیده است.  ما  اندازی که از جهان در برابرچشم 
را درک    داریاند که تضادهای سرمایهافتهی  توسعه   یکه به میزان  کشورهای اروپای کهن

روی کرده و نه  توانند از امپریالیسم دنبالهاند که نه میهنوز آن چنان ضعیف  اما  ،نموده
.  تضادهای  آغاز نشده است  مبارزه برای رهایی هنوز  ،بوده  مسیر مستقلیبه اتخاذ    قادر

باید توجه    هد رسید، امای انفجاری خواهای آتی به مرحلهدرونی این کشورها در سال
  های مناسب برای[ حلاز ]مشکالت و راه   ی آنهاحل و بالطبع راه  شانمشکالت  داشت که

 متفاوت است.  ی ما نیافته- کشورهای وابسته و به لحاظ اقتصادی توسعه

 
ای را برای  ماده-طرحی چهار ۱۹۶۵نخست وزیر ویتنام شمالی، در آوریل  ، (Pham Van Dong)فم وان دونگ  ۷

 ی جنگ ارایه داده بود. )م(خاتمه
ارایه  ۱۹۶۸ی ویتنام شامل پنج ماده در نوامبر بخش ملّی نیز طرحی را برای راه حل سیاسی مسئلهی آزادی جبهه ۸

 نموده بود. )م(
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استثمار    ی اصلیِگسترهجنوبی[، آسیا، و آفریقا  ی  ی آمریکا]نیافته-ی توسعهسه قاره
های خاص  گیدهند.  اگرچه هر کشوری ]در این سه قاره[ ویژهامپریالیستی را تشکیل می

اما هر کدام از این سه  قاره، به عنوان یک مجموعه، از نوعی وحدت    را دارد،  خویش
 برخوردار است.

کم کشورهای  از  گروهی  از  ما  و-و- آمریکای  شده،  ساخته  همگن  ی  سرمایه  بیش 
ایا متحده  انحصاری  آن  برتقریباً  الت  مناطق  دارد.  حکومت سلطه  تمامی  مطلق  های ی 

  ، به هیچ وجههای محلیِ ضعیف و هراساننشانده، یا در بهترین حالت، حکومت- دست
مقاومت کنند.  ایاالت متحده تقریباً به    یانکی خود  َسروَرقادر نیستند که در برابر فرامین 

رفتی بیش از این برایش چندان مقدور پیش  سیده وی سیاسی و اقتصادی خود راوج سلطه
تحولی در مجموعه و  تغییر  نشینی  تواند موجبات عقبی شرایط موجود مینیست.  هر 
ی است که  هایآن چیزتمامی  ایاالت متحده حفظ    ]ایاالت متحده[ را فراهم سازد.  سیاستِ

متحده برای خنثی    ایاالت  ءمشیخط   .  در حال حاضر،تا به امروز به دست آورده است
رحمانه  ی بیاستفادهشان چه باشد،  بخش، فارغ از این که ماهیتهای آزادیساختن جنبش
 است.  هاز نیروی قهریّ

در واقع    ی شکل گرفتن به کوبای دیگری را نخواهیم داد«که »ما اجازه  شعاراین  
گونه    هیچ  بدون  جنایتیها حاضر به انجام هر گونه  که این  تاین واقعی  پوشی است برسر

یا کشتاری که    مانند   ؛آن هستند  آمدهایپیاز    هراسی تجاوز به جمهوری دومینیکن، 
است    اخطاریتر از آن در پاناما به راه انداخته بودند.  در عین حال، ]این شعار[  پیش

در    آمریکا که رژیم حاکم  ای ازگوشهبر این که ارتش یانکی آماده است تا در هر  مبنی  
افتاده  خطر    به  واژگونی قرار داشته، و در نتیجه منافع ]ایاالت متحده[  معرض  در  جا  آن

  است که تا کنون کامالً   ای[]تجاوزکارانه   ءیمشاین خط   درنگ مداخله نماید.باشد، بی
سازمان کشورهای آمریکا به  پاسخبی یدک    با خود  وسیعی که  رغم بدنامیمانده است.  
.  از سوی دیگر،  داردقرار    ءیمشسیار مناسبی در خدمت این خط به عنوان ماسک ب  کشدمی

بار است.  نیروهای نظامی  مضحک و در عین حال فاجعه  نیز بسیار  ناکارآیی سازمان ملل
   مردم خود وارد عمل شوند.   سرکوبی حاضرند که تا برای    لحظه  کشورهای آمریکایی هر 
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وحشی انترناسیونال  حقیقت،  تشکیل  در  خیانت  و  استگری  دیگر،  شده  سوی  از    .
چنین    هایبورژوازی  روزی  هم  اگر  را،  امپریالیسم  با  مقابله  برای  خود  ظرفیت  بومی 

، و به آخرین ورقِ بازی تبدیل  ، اکنون به طور کامل از دست دادههبود  را دارا  ظرفیتی
جزشده به  گزینه  اند.   هیچ  یدو  انقالب  یک  از  کاریکاتوری  یا  سوسیالیستی    انقالب 

 دیگری وجود ندارد. یگزینه

]در این    بخشی که مبارزات آزادی   بسیار گوناگون است.   ی هایگیای با ویژهآسیا قاره
- های کم به ایجاد حکومت های استعماری اروپایی به راه افتاده بود  بر علیه قدرت  قاره[

ترقی- و انجامبیش  حکومتخواه  این  درونی  تحوالت  سیر  به ید.   موارد  برخی  در   ها 
اولیه  ژرفش راه  ی  اهداف  در  ملی  مبارزه  درگشته،  منجر  آزادی  دیگر  ولی  به   موارد 

 ها انجامیده است. پریالیستاز ام انهبه سمت اتخاذ مواضع جانبدار بازگشت

  از   بلکه  دست نداده،  در آسیا از  چیز زیادی  نه تنها  نظر اقتصادیایاالت متحده از نقطه
ی که در آسیا رخ  تغییر و تحوالت  در حقیقت،.   است  برده  نصیبنیز  دستآوردهای بسیاری  

منافع ایاالت متحده بسیار سودمند بوده است.  تالش ایاالت متحده برای از    ه برایداد
های  های استعماری و محکم کردن جای پای خود در حوزه میدان به در کردن دیگر قدرت

 . شده است ژاپن انجام  از طریق گاهی نیز ی اقتصاد بعضاً مستقیماً و گاهنوینی در زمینه

ب نیز،  خاصی  سیاسی  شرایط  منطقهاما،  در  خصوص  کهه  دارد  وجود  هندوچین،   ی 
راهبرد    دهد که دارای اهمیت بسیار باالیی بوده و در ُکلِّ های معینی را به آسیا میگیویژه 

ها امپریالیستاز سوی دیگر،     کند.ای را بازی مینظامی ایاالت متحده نقش تعیین کننده
، ژاپن، تایوان، ویتنام جنوبی  ی جنوبیکم از طریق کشورهای کرهکشور چین را دستِ

 اند. و تایلند محاصره کرده

یعنی   دوگانه،  وضعیت  چنین  ذی  منفعتوجود  محاصرهراهبردی  همچون  ی  قیمتی 
این قاره،   بازارهای بزرگ  یافتن به  را بهنظامی جمهوری خلق چین و دست    رغمآسیا 

ترین نقاط  فجاریی جنگی ویتنام، به یکی از انآن در خارج از محدوده   ثبات ظاهری 
 سازد.جهان بدل می
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ای از شرایط ویژه  تعلق داشته، اما  ی آسیا اگرچه خاورمیانه به لحاظ جغرافیایی به قاره
- .  در حال حاضر، بسیار دشوار است که سمتزده استبه شدت آشوب  و  برخوردار بوده

ها برخوردار بوده، میان اسراییل، که از حمایت امپریالیست  دِ موجودسر  سوی جنگِ- و
های آتشفشانی  بینی نمود.  این نیز یکی دیگر از کوهرا پیش  خواه منطقهو کشورهای ترقی

 ال شود. جهان است که هر لحظه ممکن است که فعّ 

اما، بکریمنطقه  آفریقا،  تقریباً  البت اندازیبرای دست  ی  است.   نواستعماری  ه،  های 
ساخته  های نواستعماری را به میزانی مجبور  تحوالتی در این قاره صورت گرفته که قدرت

تا    وقفه،تغییرات بیرغم  به  اما،خویش تا حدی پا پس نهند.     تامّ  امتیازهای  که از  است
  در  ی این بار امااستعمار شود، سیاستمیقاره مربوط  نیا  یِاقتصاد تیآن جا که به وضع

ای  مستعمره  ایاالت متحده اگرچه     یابد. تداوم می  نایشی یکسانعمار ولی با هُنواست  یجامه
همکاران خویش رخنه    تیولبه شدت در تالش است که تا در    ،اما  ، ردندااین منطقه    در

گفت که آفریقا نقش  توان  امپریالیسم ایاالت متحده، می  های راهبردیِبراساس طرح   کند. 
را  مد- دراز  یذخیره دارت  کشور  این  سرمایهدبرای  که  هرچند  کنونی  گذاری.   های 

  قابل مالحظه بوده، اما نفوذ این کشور ی آفریقای جنوبی  ایاالت متحده تنها در اتحادیه
 دیگر   بار بارقابت خشونت  ینطفه  نظیر کنگو، نیجریه و کشورهای دیگر که  ییدر جاها  را

 توان مشاهده نمود. نیز می  شود،بسته میآنجا  های امپریالیستی درقدرت

در حال حاضر، به استثناء به اصطالح حق مداخله برای حفظ منافع انحصارات خود و  
وجود داشته باشد،    مداخله در هر جایی که منابع عظیم مواد خام  به اصطالح حق  هم چنین

 این کشور منافع چندانی برای دفاع در آفریقا ندارد. 

  یی رها  های موجود برای  امکان  در ارتباط با   ما  ایه نگرانیدلتمامی تاریخ گذشته  
 . سازدموجّه می ،کوتاه و یا طوالنی ی زمانیدوره یک در ،را هاخلق 

گینه،    الیِ غهای پرتاز آفریقا به ما نشان خواهد داد که در مستعمره  سریع   یک ارزیابی
مبارزه آنگوال  و  مبارزه موزامبیک  داشته،  جریان  شدیدی  نسبتاً  به  ی  گینه  در  که  ای 

کشور دیگر نیز تا حدی موفقیت داشته است.   های مشخصی دست یافته و در دو  پیروزی 
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ادامه داشته،    10چومبه   قدیمی  و همکاران  9لومومبا  وارثیندر کنگو اختالف کماکان میان  
هایی که  ، یعنی آنچومبه رسد که به نفع همکارانل حاضر به نظر میاختالفی که در حا

اند،  های بزرگی از کشور را صرفاً در راستای مطامع خویش تحت کنترل درآورده بخش

 . بردبه سر می  نهفته در حالت دو گروه[ هنوز این هرچند که جنگ ]بین –شود حل می

امپریالیسم بریتانیا هر چه که در توان داشت  در رودزیا مسئله کامالً متفاوت است.   
که هم اکنون قدرت    یتاقلیّ،  بماند   دست اقلیّتِ سفیدپوست  در  تماماً  انجام داد تا قدرت

موجود در این کشور را به  اختالف هابریتانیایی را به طور غیرقانونی قبضه نموده است. 
ی  هوشمندانه  دیپلماتیک  صطالحبه روال به اغربی    این قدرتِاما،    شناسند.  رسمیت نمی

میخود خوانده  ریاکاری  کلمه  اخص  معنای  به  که  ظاهر  شود، ،  که    به  معیارهایی  از 
اسمیت  یان  می  11حکومت  ناخرسندی  ابراز  نموده  نحوهاتخاذ  این  برخورد  کند.   ی 

برخی از کشورهای مشترکبازانههحقّ امای بریتانیا از سوی  گروه    المنافع حمایت شده، 
ی که به آفریقای سیاه تعلق دارند، حتّا اگر هم به لحاظ اقتصادی نوکر  کشورهای  گی ازبزر

 کنند. امپریالیسم بریتانیا باشند، این چنین رفتاری را محکوم می یسرسپرده

ها به ثمر برسد و به شرطی که این دوست ی این میهن جویانههای مبارزه چنانچه تالش
ممکن     ی آفریقایی حمایت شود، آن گاه کشورهای همسایهر از سوی  حرکت به طور مؤثّ

در حال حاضر تمامی    .  اما،برسد  ی شدیداً انفجاریوضعیت در رودزیا به مرحله  است که
مسایل بیسازمان  های اتاقدر    تنها  این  کشورهای    مانند   آزاریهای  ملل،  سازمان 

 شود. آفریقا به بحث گذاشته می وحدت المنافع و سازمان مشترک

  به   که در آفریقا رخ داده آن چنان نیست که بتوان   ایتحوالت اجتماعی و سیاسی
انقالب در سطح قاره پرتغالیی رهاییامیدوار بود.  مبارزه  وقوع یک    ها بخش بر علیه 

ی  ها مُهرهکشور پرتغال در میان جمع امپریالیستید، اما  به پیروزی خواهد رس   تردیدبی
ا متوقف  ت دستگاه امپریالیستی رمبارزاتی که تمامیّآن  رود.   چندان مهمی به شمار نمی

 
9 Patrice Émery Lumumba 
10 Moïse Kapend Tshombe 
11 Ian Douglas Smith 
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بدان معنا نیست که  به هیچ وجه  باالیی است.  ولی، این گفته اهمیت انقالبی  نماید دارای
 ها را تعطیل نمود.آن  در انقالب ژرفشو  الیی پرتغباید مبارزه برای آزادی سه مستعمره

انقالبی   اصیل یپوست آفریقای جنوبی یا رودزیا مبارزه های سیاهآن هنگام که توده
  بیرون کشیدن حق خود   های محروم یک کشور برای، یا این که تودهخود را آغاز کنند

اُلیگارشی حاکم ای در  دوران تازه   آن گاه  به پا خیزند،  بهتر  یزندگ  کی  یبرا  از دست 
 آفریقا رقم خواهد خورد.

.  تا  تا به امروز تنها کودتاهای نظامی بوده که یکی پس از دیگری از راه رسیده است
این    گروهی از افسران به جای گروه دیگری نشسته و یا   کنون، کار بر این منوال بوده که

های پشتِ پرده را تأمین گردان- یا صحنه  ینمع  کاست   یک  که دیگر منافعِ   حاکمی را  که

.   نبوده است  خبری   هنوز  های مردمی بزرگ اما از قیام  –   کنندجا می- به - جا   هردک نمی
  یم که به یادبود بودی  یهاگیچنین ویژه  جریانی با  اگرچه در کنگو شاهد بروز کوتاه مدت 

 شدت افول نموده است.   های اخیر به، اما این جریان در ماه جود آمده بودلومومبا به و

ویتنام و الئوس که     ایم، وضعیت در آسیا انفجاری است.آن گونه که مالحظه کرده
ی دیگری  ها جنگ در جریان است، تنها نقاط اصطکاک نیستند.  کامبوج نیز نقطهدر آن 

دارد قرار  متحده  ایاالت  مستقیم  تجاوز  خطر  معرض  در  آن  هر  که  است  مدار  این  .  در 
به که  اندونزی  البته  و  مالزی،  دست  تایلند،  به  کشور  این  کمونیست  انهدام حزب  رغم 

گیرند.  و  ارتجاعی هنوز حرف آخر در آن زده نشده، نیز در این حلقه جا مینیروهای  
 البته که باید خاورمیانه را نیز به این جمع افزود.

التینمبارزه  آمریکای  در  مسلحانه  اکنون  ی  کلمبیا،    هم  گوآتماال،  کشورهای  در 
بولیو و  است  در  ی ونزوئال  قیامجریان  نخستین  نیز  برزیل  در  توده.   حال های  در  ای 

جاهای در  نیز   ظهورند.   ازگوشه  دیگر  فرو    گاهاً  مقاومت  هایی  سپس  و  برداشته  سر 
چیزی    که  نشیند.  در مجموع، اما، سراسر این قاره برای نوعی از مبارزه آماده بوده می
 داند. های سوسیالیستی را پیروزی نمیگرایشتر از ایجاد حکومتی با کم
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یک    به استثناء برزیل در سراسر آن به  قاره این است که  اینهای مهم  گییکی از ویژه
می گویش  می  شود.  زبان  برده  کار  به  برزیل  در  که  نیز  پرتغالی  دارای زبان  شود 

بسیارهمانندی با  های  اسپانیولی  ی  برزیلیزبان  ارتباط  امکان  که  بقیهبوده  با  را  ی  ها 
طبقات اجتماعی در کشورهای مختلف   میان   همسانی    سازد.های این قاره آسان میخلق 

  توان مشاهده نمود. های دیگر میتر از آن چه که در قاره این قاره نیز زیاد بوده، بسا بیش
  در مجموع   واحد  ارباب خارجی  داشتن یک  رسوم، مذهب وآداب و  زبان،    اشتراک در

 میزان  ل وشک   سازد.می   دیگر نزدیک- به یک  های آمریکای التین راعواملی است که خلق
ی  در بیشینه  شوند،هایی که استثمار می برای انسانو هم    انهم برای استثمارگرنیز،  استثمار  

 ما مشابه است. و انقالب در این قاره به سرعت در حال بالیدن است.  کشورهای آمریکایِ

نوعی گردد؟  و چه  شایسته است که از خود بپرسیم که چگونه این انقالب شکوفا می
همگونی  ایم که به دلیل  ما به این نتیجه رسیدهدیرزمانی است که     ب خواهد بود؟انقال  از

ویژه  جایگیدر  در  سیاسی  و  ]اجتماعی  قاره[،- های  این  ]انقالبی[ مبارزه  جای  در    ی 
ما در روند خود   ]پهنهآمریکای    به   ی آمریکا[ی قارهابعادی سراسری خواهد یافت.  

 تبدیل خواهد شد. مبارزه برای رهایی بشریت در راهی نبردهای سنگینی صحنه

نبردهایی که اکنون    یک قاره،   ای در مقیاس سراسریِ این چنین مبارزهدر چارچوب  
  داشته  روایت است.  البته این نبردها نیز شهیدان بزرگی لِّاز ُک یدر جریان بوده تنها بخش

کسانی شان  نامکه   عنوان  به  همواره  ما  آمریکای  تاریخ  بست  در    جان که    نقش خواهد 
.  شهیدانی که در میان اندآزادی کامل انسان فدا نموده  مبارزه برای  خویش را در راه

فابریسیو  ، فرمانده  13تورز   یلو کام ، کشیش  12تورسیوس لیما هایی مانند فرمانده  ها نامآن
فرماندهان  14دا ه اُه پوئنته  و    لوباتون،  ال  دِ  که    15دا ه وس ا لوییز  دارد  همگی  وجود 

 های انقالبی گوآتماال، کلمبیا، ونزوئال و پرو بودند. هایی برجسته در جنبششخصیت

 
12 Turcios Lima 
13 Camilo Torres 
14 Fabricio Ojeda 
15 Lobatón and Luis de la Puente Uceda 
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بسیج   مانند  توده  ی فعاالنهاما  رهبرانی  دارد،  همراه  به  را  تازه  رهبران  ار  س ه سها 
 18اسکِسب فابیو   ؛ اندکه درفش مبارزه را در گوآتماال برافراشته  17یون سوسا و    16س مونت 

 در ونزوئال. 21آمریکو مارتین و  20و بگالس برا و د در کلمبیا،  19ماروالندا و 

های تازه در این قیام  داده،  رخ همان گونه که پیش از این هم در بولیوی    بنابراین،
ما   آمریکای  کشورهای  دیگر  و  وقوع  کشورها  پیوستبه  بهخواهد    تمامی   رغم.  

  ،هااست، این قیام  معاصر  بودن در دنیای  انقالبی  ی خطرناکِحرفه  سرشتِ  هایی کهدشواری
ی خطاهای خود نابود  در این روند بسیاری به واسطههمواره رشد خواهند نمود.     ،اما

و به    خواهند شد، بسیاری نیز در نبردهای دشواری که در راه است جان خواهند باخت،
در  ی انقالبی ظاهر خواهند شد.   ها مبارزین و رهبران تازه در روشنای مبارزه جای آن

آفرینند، بر  ی جنگ میرزمندگان و رهبران خویش را در بحبوحهها  تودههمان حالی که  
شود.  هم اکنون، مستشارهای نظامی در  گر یانکی نیز افزوده میتعداد کارگزاران سرکوب

حضور دارند.  ارتش   ی مسلحانه رو به رشد بودهها مبارزه ی که در آنتمامی کشورهای
دست که  یانکیپرو  ظاهراً آموز  دارد،  قرار  یانکی  مستشارهای  نظارت  زیر  و  بوده  ها 

آمیزی را بر علیه نیروهای انقالبی آن کشور به انجام  توانسته است که عملیات موفقیت
ابد، آن گاه به  گسترش ی  سیاسی و نظامی  بینش   با تکیه بر   برساند.  حال اگر میدان جنگ 

یانکیطور عملی غیرقا ها را مجبور خواهد ساخت که نیروهای کمکی  بل مهار شده و 
هایی که عمالً  های بسیاری، شخصیتدر همین کشور پرو شخصیت   تری را بفرستند. بیش

که ممکن    وزیندیر  هایسالحهای چریکی هستند.   اند، مشغول بازسازی سازمان ناشناخته
  تررفتهتسلیحات پیشبا  به تدریج  کوچک کافی باشد،    های مسلحِاست برای سرکوب گروه

  ا نیروهای جنگندهنظامی ایاالت متحده ر  مستشارهایجایگزین شده و جای    و امروزی
کشد که ایاالت متحده برای  خواهند گرفت تا این که در مقطع معیّنی کار به آن جا می

ها  امان چریکبه اصطالح ملّی آن در برابر حمالت بیبی حکومتی که ارتش  تأمین ثبات نس
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شود.  این مسیری  تر نیروی نظامی می در حال فروپاشی بوده مجبور به فرستادن هر چه بیش
مسیری است؛  پیموده  ویتنام  که  بپیمایندها  توده  که  است  است  در  باید  که  مسیری  ؛ 

مسلح   هایسازمانت که  مزیّ  وجود این  با  نیز پیموده خواهد شد، به ویژه  آمریکای ما
یانکی و شتاب بخشیدن به پیروزی    گر امپریالیسمِ نیروهای سرکوب  ساختن خنثی  برای  

 میان خود ایجاد کنند.  شوراهای همآهنگیتوانند می انقالبی

است که    ن آمادهاکنو  بخش گذشته،در مبارزات آزادی فراموش شده    ایآمریکا، قاره 
اش  صدای  ها، یعنی انقالب کوبا،گام خلقو در صدای رسای پیش  قاره- از طریق سه تا  

که همانا    گرفتهی بسیار خطیرتری بر دوش آمریکای ما قرار  .  امروز وظیفه شنیده شود
 آفریدن دومین یا سومین ویتنام، یا دومین و سومین ویتنام در سطح جهان است.

، 22داریی سرمایهمرحله  واپسین  که امپریالیسم به عنوان  اطر سپردباید به خخالصه،  
شود. نابود  جهانی  رویارویی  یک  در  باید  که  روست  این  از  و  بوده،  جهانی  نظام     یک 

باشد.  مبارزه  این  راهبردی  هدف  باید  امپریالیسم  مبارزه   نابودی  این  ]در  ما  ی سهم 
از نیافته و استثمار شده قرار دارد،  -جهان توسعه  یی که به عهدهجهانی[، یعنی مسئولیتّ

ها[ از  ما، که ]امپریالیست  یدیدهستم  : کشورهایاست  های امپریالیسمشالوده  میان بردن
ی تازه  سرمایهآن جا سرمایه، مواد خام، نیروی کار ارزان استخراج نموده، و به آن جا  

و کاالهای گوناگون صادر نموده و بدین ترتیب ما را در    تسلیحاتبه عنوان ابزار سلطه،  
 عنصر اساسی در این هدف راهبردیها  رهایی واقعی خلق   [23برند.] وابستگی مطلق فرو می 

 
پردازد که آیا  این موضوع می به Lenin and Bukharin on imperialismی خود با عنوان در مقاله  ف ل گسپر ۲۲

ی فارسی ترجمه   ی آن است. داری بوده یا این که صرفا  واپسین مرحلهی پایانی سرمایهمرحله امپریالیسم از نظر لنین

ی امپریالیسم« در سال  مروری مختصر بر نظریهبا عنوان » (processgroup.com) گروه پروسهاین مقاله از سوی  

 )م( انتشار یافت. ۲۰۲۰
ی متعلق به  ی انگلیسی متن به فارسی برگردانده شده است.  در حقیقت، در نسخه این جمله به همین شکل از ترجمه  ۲۳

Marxists.org در این جا ،[sic]   قرار داده شده که به این مفهوم است که کوتاهی در مفهوم جمله به ترجمه مربوط

 )م( ام.برای مقایسه، متن اسپانیولی را در زیر عینا  نقل کرده    نبوده بلکه از متن اصلی انتقال یافته است.
“nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros 
baratos y a donde exportan nuevos capitales -instrumentos de dominación-, armas y toda 
clase de artículos, sumiéndonos en una dependencia absoluta.” 
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ا  ی مو در قاره ی مسلحانه تحقق یافته ی موارد از طریق مبارزه ، رهایی که در بیشینهبوده
 یک انقالب سوسیالیستی خواهد بود. تقریباً به طور کامل 

امپریالیسم را در نظر داریم، شناسایی رأس آن که همانا   نابودی  در همان حالی که 
 باشد، امری کامالً ضروری است.ایاالت متحد آمریکا می

که    با این هدف تاکتیکی به انجام برسانیم ل شده بایدای را که اکنون به ما محوّوظیفه
را   کشیده  دشمن  بیرون  آن  طبیعی  محیط  در  از  به جنگ  شرایط  و  که  بکشانیم  مناطقی 

.  نباید دشمن خود  دشمن ناسازگار است رفتارزندگی و  ی شیوه با  اطق وجود در آن منم
های  ده توانایی.  باید در نظر داشته باشیم که یک نظامی ایاالت متحرا دستِ کم بگیریم

شود که بدون هیچ  پشتیبانی می  عظیم و با تسلیحات و منابعی  تکنیکی بسیار باالیی داشته 
اما، نکته این جاست که این نظامی     سازد.می  انگیز خوفای از او موجودی بسیار  شبهه

انگیزه گونه  هر  سرسختبودهایدئولوژیک    الزمِ  یفاقد  اتفاقاً  که  دشمنان  ، چیزی  ترین 
با  بسیار باالیی از آن برخوردارند.     به میزانونی وی، یعنی سربازان ویتنامی،  کن تنها 

با ضربه    تنها  امری که  –توان بر چنین ارتشی غلبه نمود  ها میی این نظامیتضعیف روحیه
 شود.پی حاصل می- در- های پیزدن 

پیروزی    یابی بهدست  این طرح مختصر به هیچ روی به این مفهوم نیست کهی  ارایهاما،  
که بهتر است    ،ها داردعظیم توده  هایگذشتگی- خود- از  به  نیازبرعکس،  بلکه    ،آسان بوده

  رنج و اما،  ها[ در میان گذاشته شود.   بدون هیچ گونه ابهامی ]با توده  که همین حاال و 
زیر    تر از آن باشد که بخواهیم دایماً ازکم  اشاید بسگذشتگی  -خود- از  این گونه  مرارت

امید که  تنها  بار مبارزه شانه خالی کرده این  را از آب بیرون    شاید   به  ما  دیگران گلیم 
 بکشند. 

بدون   یابد بتواند می  رهایی  ی که که آخرین کشور  چندان دور از انتظار نیستالبته،  
بار بر  ی مسلحانه و تحمل رنج و شکنج یک جنگ طوالنی و مشقّتدست زدن به مبارزه

که در یک نزاع جهانی    استناممکن    تقریباً   ، ها به آن دست یافته باشد.  اماامپریالیستعلیه  
آن چه را    توان تردیدی نیست که نمیماند.     دوربه  های آن  بتوان از این مبارزه و هنایش
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آینده در  پیش  روی  که  داد  نباید  نمود  بینی خواهد  هرگز  اما  وسوسه.   چنین  ی  به 
گام ملّتی باشیم که اگرچه در آرزوی آزادی است اما هیم که پیشای تن دگرایانهشکست

 کند. ی آن است احتراز میای که الزمهاز مبارزه 

  رو از این      ثمر امری کامالً منطقی است.های بیدوری جستن از هر گونه فداکاری 
که   کامالً است  تمامی    ضروری  مورد  برای  آمیزِمسالمت  های گزینهدر    رهایی   ممکن 

از دیدگاه ما پاسخ به این پرسش  ی آمریکا کامالً شفاف بود.   ی قارهکشورهای وابسته
نامناسب برای  ای کنونی ممکن است لحظهبسیار روشن است: اگرچه لحظه یا  ی مناسب 

دامن زنیم که    تتوانیم به این گونه توهّما نه حق داریم و نه میشروع مبارزه باشد، اما  
به عالوه، نباید تصور نمود که این     بدون مبارزه ممکن است.  یبه آزادیابی  گویا دست

، یا  بوده  آورمبارزه تنها به شکل نبردهای خیابانی با استفاده از سنگ در برابر گازِ اشک
گیرد؛ و یا این که نبرد مردم آمیز صورت میمسالمت   این که به شکل اعتصاب عمومیِ

دو  در طی  که  است  روز  - خشمگینی  نابود  سه  را  حاکم  اُلیگارشیِ  سرکوب  ساختارهای 
این مبارزهمی های  گاهدر پناهی آن  هاکه جبهه  خواهد بود  ای دشوار و طوالنیکند.  

گر در  همان جایی که نیروهای سرکوبیعنی    –های مبارزان  چریکی، در شهرها، در خانه
در میان مردم   -   اهند بودخومبارزان    یآن به دنبال قربانیان خود در میان اعضای خانواده

های دشمن تخریب ، در شهرها و روستاهایی که توسط بمبارانشدندکه کشتار    ییروستاها
 . گسترده خواهد بود اند، گشته

را ناگزیر به دست زدن به چنین مبارزهواقعیت این است که آن سازند.   ای میها ما 
ه  مسئولیت آن را به عهد  و  برای مبارزه آماده شده ی دیگری در برابر ما نیست: باید  گزینه
 .گرفت

ها  ، بلکه به شدت دشوار خواهد بود.  اُلیگارشینبوده  آسان  مبارزه در آغاز نه تنها
برایخکامل    ظرفیت را  - و عوام  گریوحشی،  یسرکوب   ود  اهداف    جهتفریبی  به  نیل 

به کار خواهند   ما درگرفت.  وظیفهخویش  بتوانیم دوام   نخستین گام  ی  که  است  این 
بنابر الگوی چریکی به تبلیغ مسلحانه، در مفهوم ویتنامی آن،  بعدی باید    گامبیاوریم.  در  

ی شکست ناپذیری  علیه دشمن، دست زد.  اسطوره  پیکار برو    ی گلولهیعنی تبلیغ به وسیله
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ی ملی، زنده کردن روحیه ی ما[]وظیفه دواند. های محروم ریشه میچریک در میان توده 
سا ]تودهآماده  سنگین  انجام  برای  ها[ختن  برابر    و  تروظایف  در  های  سرکوبمقاومت 
که ما    است امان از دشمنبینفرتی : تر ]است[.  نفرت یکی از عناصر مبارزه استوحشیانه

را به  را به وراء محدودیت  انسان سوق داده و ]دشمن[  ر،  مؤثّ  ماشین کشتارهای طبیعی 
ار خویش را از تواند دشمن قهّسازد.  خلقی بدون نفرت نمیعاطفه تبدیل میخشن، و بی

 میان ببرد.

خالصه به هر جایی  و    شان، به مراکز تفریحی دشمنهاخانه  به  ایم که جنگ راف ما موظّ
.  نباید اجازه  ایجاد کنیم  جنگی تمام عیار  که دشمن در آن جاست کشانده و بدین ترتیب

آرام   آن نیز  یا حتّا درون  ها از پادگان   در خارج  هم که شده دشمن ایدهیم که برای لحظه
تا احساس کند که  بنشیند باید مورد تهاجم قرار داد  باشد  .  دشمن را در هر جایی که 

ی  دشمن روحیه  است که  ی شرایط  چنین در     مچون یک حیوان وحشی به دام افتاده است.ه
تری دست  های بیشگریخود را خواهد باخت.  البته، سعی خواهد نمود که تا به وحشی

 شود.زوال دشمن آشکار میعالیم که چگونه   خواهیم دید اما،زند، 

المللی  های پرولتری بینبا ایجاد ارتشحقیقی را    پرولتریِ  بگذارید تا انترناسیونالیسمِ
.  کشته  جنگیمکه ما در زیر آن می   است  درفشی  هدفِ مقدسِ رهاییِ بشریت  برپا سازیم.  

برزیل  بولیوی،  کلمبیا،  گینه،  ونزوئال، گوآتماال، الئوس،  ویتنام،  پرچم  زیر  در  شدن 
یکسان پسندیده   برای یک آمریکایی، یک آسیایی، یک آفریقایی، و حتّا یک اروپایی به

 و افتخارآمیز است.

  ریخته شود   کشوری که فرد در آن جا زاده نشده  زیر پرچم  هر قطره خونی که در
کهتجربه است  آن  ای  می  مانندمی  زنده   که  هاییبه  تاریخچهمنتقل  در  بعداً  تا  ی شود 

  که باشد، رهایی هر خلقی در هر کجای جهان   اش ثبت گردد.بخش میهنمبارزات آزادی 
 زند.در نبرد برای رهایی کشور خود رقم می را از پیروزی ایمرحله

زمان آن فرا رسیده است که تا اختالفات خود را حل نموده و همه چیز را در خدمت  
 مشترک خود قرار دهیم. یمبارزه 
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  هایی، در عین حال به مناقشهمبارزه برای آزاد  امر  به این مسئله به خوبی آگاهیم که
توان آن را کتمان نمود.  اما، به  زند؛ این واقعیتی است که نمیبسیاری در جهان دامن می 
نیز آگاهیم که یافته و به آن د  ها هم اکنونمناقشه  این  این نکته  از چنان خصلتی  رجه 

گو و آشتی، اگر کامالً از میان نرفته باشد، بسیار  - و- شدت رسیده است که امکان گفت
برای    ی تالش رسد که هر گونه  این گونه به نظر میدر حال حاضر،     . رسدبه نظر می  ناچیز

گفت مخالفین  - و- برقراری  با  بیهودهشنود  باشدکارِ  همه.   ای  رغم  مخالف]به  - ی 
 و هر روز به ما ضربه   حاضر بوده،- و- حیّ  دشمن  یت این است کهها[، اما، واقعخوانی

کند که در میان ما  تر سعی میهای تازهنیز با تهدید به وارد ساختن ضربه  دایماً  و  زندمی
ما را به زودی متحد خواهد ساخت.  کسی    هاست کهالبته، همین ضربه   هراس ایجاد کند.

، شود  کامالً ضروری آماده  این اتحادِعملی ساختن  که این نکته را زودتر دریافته و برای  
 ها را به دست خواهد آورد. حمایت تودهبه سرعت 

ناپذیرانه  سازش  واضع کامالًسخت و از م- و- های سفتگیریی وجود جبههبه واسطه
به هیچ وجه   های محروم،برای ما، یعنی توده  ین دعوای نظری،های مختلف امیان طرف 

که   نیست  حتّا  جایز  گرفته،  را  دعوا  طرف  آن  یا  این  هم  جانب  وقتپارهاگر  ها  ای 
بزرگنقطه ابعاد  در  یا  گروه،  یا آن  این  استدالل  با  ما  استدالل یک بخش  نظرات  با  تر، 
اختالف نظرهای جاری در زمان جنگ  بیان     راستا بوده باشد. - تر از بخش دیگر، همبیش
این    فصل- و- برای حلنیز  هر گونه تالشی  ی کنونی  در مرحلهی ضعف است.  اما،  نشانه

تواند  می   گذر زمان  تنها.   گو کار عبثی بیش نخواهد بود- و- از طریق گفت  هااختالف
 ها را بنمایاند.مفهوم حقیقی آنها را از میان برده و یا این که آن

ی عمل برای  ها، یعنی شیوهرأیی پیرامون تاکتیکمبارزه، هر گونه عدم هم  در دنیای
را باید با رعایت کامل نظرات دیگران مورد ارزیابی مدت،  - های کوتاهرسیدن به هدف

قرار داد.  اما، پیرامون هدف راهبردی کبیر خود، که نابودی کامل امپریالیسم از طریق  
 . کردسازش   نباید هی مسلحانه است، به هیچ وجمبارزه 

:  بندی کنیمپیروزی را جمع  یابی به در مسیر دستهای خود  پس بگذارید که خواسته
ایاالت    گریِ ستم  دژ  نابودی امپریالیسم از طریق از میان بردن استوارترین دژ آن، یعنی
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ساختن    ؛متحد آمریکا عملی  تاکتیکی،    یا   ها، تدریجی خلق  ییرهابه عنوان یک روش 
؛ کشاندن دشمن به جنگی دشوار در جایی به دور از قلمرو یک یا به طور گروهی- به- یک
کنند، یعنی کشورهای وابسته  هایی که دشمن را تغذیه میاز میان بردن تمامی پایگاه و  او؛  

 به امپریالیسم. 

کنیم که جنگی  و یک بار دیگر تکرار میگ درازمدت است.   این همه به مفهوم یک جن
  جنگ   آغاز  و پس از   باید کامالً هوشیار بود  از همین ابتدا بار خواهد بود.   بسیار مشقت 

که ممکن است برای مردم داشته باشد به خود    آمدهاییپیبه هیچ وجه نباید از بیم    نیز
به الزامات    توانیم نمی  رای پیروزی است.  ما این تقریباً تنها راه ممکن ب   تردیدی راه داد.

پایانی از  های بیای که در ویتنام جریان دارد با درس پشت کنیم.  مبارزه  ی خودزمانه
ی روزمره و دردناک خود برای رسیدن به پیروز  با مبارزهگذشتگی،  - خود- فداکاری و از

 دهد. نهایی راه را به ما نشان می

امپری نظامیان  ویتنام،  معمولِدر  امکانات  تمامی  از  دور  به  در   زندگیِ  الیستی  خود 
در هر کجای آن کمین کرده   دشمن  که   برندبه سر می یدر سرزمین اکنون  ، ایاالت متحده

بیم نمی  هاآن  و بدون  قدم  - و-توانند  از  قدم  دشمن  سرزمین  در  بودن  از  دایم  هراس 
دهند که پا را یک  می  جرأتهایی است که به خود  بردارند.  مرگ هر آینه در انتظار آن

ی تمامی جمعیت همواره و در هر های مستحکم خود بیرون نهند.  کینهقرارگاه قدم از  
 در   دهدآن چه که در ویتنام رخ می دیدی نیست که  تر.   شودلحظه نثار این نظامیان می 

به شکل آماده ساختن زمینه برای   نمود آن  ، کهبازتاب خواهد داشتایاالت متحده    داخل
  سنگین اکنون زیر فشار اش متأسفانههایرغم توانمندیکه به خواهد بودعنصری  بیداری

 در قلمرو امپریالیسم. حتّا تی ی طبقابه حاشیه رانده شده است: یعنی مبارزهامپریالیستی 

اندازه  تصور کنیم کهتنها     اگر   تر شدنزدیکنویدبخش    یتوان به یک آیندهمی  چه 
پا بگیرد؛ دو، سه یا چندین ویتنامی    دو، سه یا چندین ویتنام در سراسر جهان  که  شدمی

را به  یی  هاضربههر روز  ها  گذشتگی- خود- ها و ازجانبازیاز    یش سهم خو باکه هر کدام  
زیر    را  اشنیروهای  تا  شدمی  مجبور  به طوری که ،  وارد ساخته  مرتب بر امپریالیسم  طور

 در همه سو پراکنده سازد. های جهانی خلقحمالت ناگهانی و تنفر فزاینده
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که  و کنیم  تصور  این  تنها  دست   آینده  چقدر  می در  میبود  رس  که    توانستیم اگر 
تر  سازیم[ قوی]امپریالیسم وارد می که به    را  هایی تا ضربه  خته سا  متحد  نیروهای خود را

شود  های درگیر در مبارزه می هایی را که از خلقحمایت   شده، و بدین ترتیب  ترقطعی  و
 ساختیم. کارآتر می

ما نقشه  ییاگر  روی  چنین  یکه  این  کوچکی  نقطه  جهان  انجام  هستیمی  به  توانا   ،
ی  حاضریم که اندک دارایی خود را، یعنی جان خویشتن را، سرمایه ی خود بوده و وظیفه

جهان،    نیاز ا  ی اخود را در گوشه  آخرین نفس   تا  ا باشد که بن  این مبارزه قرار دهیم، و اگر
  ن یتا هم  دیپس بگذار  م،ی برکش  ش،یدر خون خو  دهیکه از آن ماست و تپ  یافتاده بر خاک 
را کامالً    شیاقدام خو  هایآمدیعمل و پ  دانِیم  تا همگان بدانند که ما  میجا اعالم کن

  ، اما تعلق دارد  ایپرولتار  ر یارتش کب  به   دانیم کهمی  ی.  ما خود را تنها عناصرمیادهیسنج
درس بزرگی که   ،ایمآموخته درس کبیر آناز انقالب کوبا و از رهبر کنیم که افتخار می 

گیرد: هنگامی که پای سرنوشت بشریت  وی در این بخش از جهان سرچشمه می  رویکرداز  
ترین  در این راه کمهای یک انسان یا یک ملّت  در میان باشد آن گاه خطرات یا فداکاری

 چیزی است که باید از آن مایه گذاشت. 

 ی او سرود مبارزه  سمی الیامپر  ه یاست بر عل  یخروش نبرد  میدهیکه ما انجام م  ی هر عمل
.  مرگ کایمتحد آمر  االتی: اتیدشمن بشر  نیتربزرگ  هیوحدت خلق بر عل  یاست برا

که خروش    د یما  نیبه ا  م،ییرایبا آغوش باز پذ  دیایرا هر کجا که بخواهد به سراغ ما ب
برداشتن سالح    ی برا  گرید   ی باشد و دست  ده یرس  یینبرد ما ممکن است که به گوش شنوا

  ی هاگلوله  ریصف  یدهیبر- دهیبر  نیآماده باشند تا در طن  یگریگان دو رزمند   ا دراز شودم
 در سوگ ما سرود بخوانند.  یروزیپ با خروش نبرد و مسلسل و
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 سوسیالیسم و انسان در کوبا 

 ، ۱رفیق عزیز

،  ی که داده بودماوعدهبه    نویسم تا می  سفرم در آفریقا  مسیر  در  دارم  ها رامن این یادداشت 

ی  پرداختن به درونمایه  با   را  ام که این کارمایل   2کرده باشم.  وفا  تأخیر،   ی اگرچه با اندک 
  یتواند مورد عالقهاین موضوع می  بررسی  عنوانی که در باال آمده انجام دهم.  به باور من

 ای باشد. های اروگوئههخوانند

ی ایدئولوژیک بر علیه  داری در مبارزه سرمایهگویان  استداللی که اغلب بر زبان سخن

  ی بنای سوسیالیسم که مایا مرحله  –  شود این است که سوسیالیسمسوسیالیسم جاری می

از  شود که گویا فرد را به نفع دولتخصلت شناخته می این با – ایمبه آن پا نهاده اکنون
تئوریک بسنده نکرده،    ه بحثِاستدالل صرفاً ب   به اصطالح این من در نفی     .داردمیان برمی

دقیقاً به آن شکلی که در کوبا    ، هاواقعیت  بلکه در عوض سعی خواهم نمود تا با نشان دادن
خواهم افزود.  در ابتدا الزم   نیز   و سپس چند توضیح کلی را  پرداخته   به آن  ،وجود دارد

  مان را پیش و پس از به دست گرفتن قدرتی انقالبیتاریخ مبارزه   مختصری از  بینم کهمی
 بیان کنم. 

ی  که در ژانویه  انقالبی  هایفعالیت  تاریخ دقیق شروع  دانند،همگان می  همان گونه که
رسید،    1959 ثمر  ژوییه- و - بیستبه  رهبری     .بود  1953ی  ششم  به  گروه  فیدل  یک 

 
ی مزبور این  مهنانوشته شده بود.  هفته هاوروگوئدر   مارچای نامه، مدیر مسئول هفتههانوکی کارلوساین نامه به  ۱

  نامه،این هنگام چاپ  منتشر نمود.   وضعیت کنونی انقالب کوبا«با عنوان » ۱۹۶۵مارس  ۱۲نامه را در تاریخ 

فرستاده  مارچااز الجزیره برای  را این نامه چه گوارابه این مضمون افزوده بود: »نیز سردبیر نشریه یادداشتی را 

ترین کسانی که در آن پروسه نقش  یکی از مهم ها و آمال انقالب کوبا از نگاه است.  این سند، به ویژه برای درک هدف

  برانگیختن به منظور ، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.  تزهایی که در این نامه مطرح شدهبود ایفاء نموده

ی سوسیالیستی  اندیشه هایشالودهای پیرامون برخی از دیدگاه تازه یر ارایهبه منظو بوده و در عین حال شنود-و-گفت

 باشد.«می  معاصر

  علت« منتشر گردید.  چه گوارانوامبر همان سال با عنوان »ویژه: یادداشت اختصاصی از  ۵این نامه بار دیگر در 

مه در بار اول، نشریه در آرژانتین ممنوع شده  که در زمان انتشار نا گردید ی این نامه این گونه عنوانانتشار دوباره

 رس خوانندگان آرژانتینی قرار نگرفته بود.بود و به این خاطر در دست 
چه  برد.  در سفر آفریقا به سر می  ۱۹۶۴فرستاد، زمانی بود که وی از دسامبر  هانوکی این نامه را به  چههنگامی که  ۲

 در طول این سفر بارها با رهبران انقالبی آفریقا مالقات نمود. گوارا
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به   حمله کردند.  این حمله 3در بامداد آن روز به پادگان مونکادا در استان اُرینته  کاسترو
در هایی که از این نبرد جان سالم به  و آن  شد؛ شکست به یک فاجعه بدل    شکست انجامید؛ 

ی انقالبی را بار مبارزه   از زندانپس از آزادی    ولی  ،فکنده شدندبرده بودند به زندان ا
 . گرفتند از سر دیگر

یک عامل    سم تازه در حال جوانه زدن بود،سوسیالیای که در آن  در این پروسهانسان  
خانوادگی  .  ما به او به عنوان یک فرد، که با اسم کوچک و اسم  شدمحسوب میبنیادی  

به دست او سپرده شده    مأموریتی که   شد، اعتماد نمودیم؛ و پیروزی یا شکستِ مشخص می 
 بود. آن انسان   گریکنش تبه ظرفیّمنوط  بود

ی چریکی شدیم.  این مبارزه در دو محیط ی مبارزه بعد از این بود که وارد مرحله 
د،  شدنباید بسیج میهایی که هنوز بیدار نشده و توده، یعنی کامالً مجزا رشد نمود: مردم

یعنی چریکو   توده  کهها،  پیشآهنگ آن،  بسیج  برای  محرک  و  نیروی  آگاهی  د  مولّ ها 
  ای بود که شرایط ذهنیِشور مبارزاتی بودند.  این پیشآهنگ عامل تسریع کنندهانقالبی و  

 ساخت. میا الزم برای پیروزی را مهیّ

نیز،   این جا  اندیشهدر  پرولتریزه کردن  که در در چارچوب  انقالبی  این  و  ی خود 
عادات و افکار ما ایجاد شد، فرد کماکان یک عامل بنیادی بود.  هر کدام از رزمندگان 

ای غنی  های باال رسید دارای کارنامهرده  یرا مایسترا که در صفوف نیروهای انقالبی بهسی
بود که به   اساس اینبر  تنها ی ]تشکیالت[باال- تک افراد رده- و تک ،از کردار واال بوده

 آن رتبه رسیده بودند. 

دوره  نخستین  رزمندگان  این  آن  در  که  بود  حماسی  گرفتنی  تالش    برای  وظایفی 
هیچ مشوّقی جز    در این راه  ، وی داشته باشدترها و خطرات بیشمسئولیتکردند که  می

انجام رساندن یک وظیفه آ نمینبه  ترغیب  این کار  به  را  ما در کار آموزش    .نمودها 

 
3 Oriente 
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ی رفتار رزمندگان ما در نحوه  گردیم.  به این مبحث آموزنده باز می  مرتّباًانقالبی خود  

 4توان دید. انسان آینده را می

در لحظات دیگری از    ی انقالب  های آرمان   راهِدر  کامل    گذشتگیِ - خود- این گونه از
[ 1962در طول بحران ماه اکتبر ]بحران موشکی  یک بار    ما  .  است  شده  تاریخ ما نیز تکرار

شاهد    ،درنوردیدجزیره را  این  [  1963فلورا ]در اکتبر    توفند  در روزهایی کهبار دیگر    و

ازقهرمانی و  تمامیّ  هایگذشتگی- خود- ها  از سوی  بودیم.استثنایی  کوبا  خلق  از    5ت 
ای است که بتوان این گونه  نظر ایدئولوژیک، یکی از وظایف بنیادی ما یافتن شیوهنقطه

 ی مردم تبدیل نمود.ثابت در زندگی روزانه یرفتار حماسی را به پای

گوناگونی از بورژوازی   عناصر   ایجاد گردید که 1959ی حکومت انقالبی در ژانویه
به عنوان یک عنصر اساسی    حضور ارتش چریکیین  اما، ا.   ندنیز در آن شرکت داشت  خائن

در درون حکومت تضادهای بسیار جدی  بالدرنگ     .نمودرا تضمین می  حفظ قدرت   بود که 
که   ممکن گردید  زمانی  تنها  این تضادها  ی در فوریه  فیدل کاستروشکل گرفت.  حل 

این روند به دست گرفت.     خود  با گرفتن پُست نخست وزیری رهبری حکومت را  1959
شد به  ها وارد می از سوی توده  که  ی فشارهای سنگینیی همان سال به واسطهدر ژوییه

 6انجامید. وتیاورّ ااستعفای رییس جمهور 

 
های اجتماعی  های وی با عنوان »آرماننخستین بار در یکی از مقاله  ]انسان فردا[ از زن و مرد آینده چهبرداشت  4

عنوان »دکتر  با ۱۹۶۰رانی در سال ( مورد بررسی قرار گرفته بود.  وی سپس در یک سخن ۱۹۵۹چریکی« ) ارتش

دهد که چگونه کوبا پس از انقالب  شرح می   .  وی در آن جاساختمطرح  تریل گسترده ها را به شکانقالبی« این ایده

تواند به انسان ند زیستن در درون یک انقالب نمیدر حال آفریدن »نوع نوینی از فرد« بوده، زیرا که »هیچ چیز همان

ی بنای از فرد به مثابه بازیگری مستقیم و آگاه در پروسه چه ها بود که بعدا  به عنوان انگاشت  آموزش دهد.«  همین ایده

 دهد.اش پیرامون این موضوع را به دست می هایی حاضر ترکیبی از ایده سوسیالیسم تعمیق یافت.  مقاله 
شهامت خلق کوبا را به راستی مورد آزمایش قرار داد.  نخست، بحران   ،های نخستین انقالبدر سال رویداداین دو  5

یک   بهایاالت متحده به منظور سرنگون ساختن انقالب کوبا به واقع جهان را  اقدامبود که در طی آن   ۱۹۶۲موشکی 

به   ۱۹۶۳اکتبر  ۴بود که نواحی شرق کوبا را در  (Hurricane Flora)جنگ کشانده بود؛ و دوم، توفند فلورا  قدمی 

قرار است که یک   اگربر این باور بود که  چه، از این رو  .ه بودویرانی کشیده و بیش از هزار کشته به جا گذاشت

ها باید همان سطحی از آگاهی را که در این دو رویداد از خود نشان دادند، در تمامی امور  ی نوین بنا شود، تودهجامعه 

 روزمّره نیز به کار بگیرند.
وانست  به این معنا بود که خلق کوبا برای نخستین بار در تاریخ این کشور ت ۱۹۵۹ی پیروزی انقالب در یکم ژانویه 6

های سیاسی سنّتی بود هایی از حزب به طور واقعی در قدرت نقش داشته باشد.  در ابتدا، حکومت متشکل از شخصیت

گذاشت،  ازات اتخاذ معیارهایی که بر طبقات حاکم اثر می که هر کدام به نحوی از انقالب حمایت کرده بودند.  اما به مو
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با رخساره نموده  اکنون شخصیتی  انقالب کوبا ظهور  تاریخ  در  بسیار مشخص  هایی 
.  این موجود  ی مردمتودهیعنی فت:  مند ادامه خواهد یااست که حضور آن به طور روش

  گویا  )عناصری که  سانحاصل جمع عناصری هم  ،ادعای رایجای بر خالف  جنبه- چند
ای گوسفند عمل  هکه مانند گلّنبوده    (باشند  سانی تقلیل یافتهتوسط نظام حاکم به آن هم

، بدون کاستروفیدل  ی مردم از رهبران خویش، به ویژه  تودهتردیدی نیست که     کند.می
ها را ت این که وی توانسته این میزان از اعتماد توده کنند.  اما، علّهیچ ابایی پیروی می

مفهوم کامل   را در  مردم  امیال  ها وخواستهاست که وی  خاطر    به این  به دست آورد دقیقاً
تعهدات خویش    برآورده ساختن  در  ی وی های صادقانه، و به خاطر تالشبیان نمودهآن  

 ست.ا

های دولتی مشارکت  ی شرکتو در امر دشوار اداره  7ی مردم در اصالحات ارضیتوده

؛ در کوران مبارزه بر علیه  ندرا از سر گذراند  8ها ی حماسی خلیج خوکنمودند؛ تجربه
از راهزنگروه سازمان اطالعات مرکزی    دهی شده از سوی ی سازمانهاهای گوناگونی 

های تاریخ معاصر در طی  ترین بزنگاهاز درون یکی از مهم ؛  دن دیده شدایاالت متحده آب
  برای ساختن سوسیالیسم به نیز  بحران ]موشکی[ اکتبر به سالمت عبور نمودند؛ و اکنون  

 . دهندخویش ادامه می تالش

 
نیز از سوی   ضدانقالب آینده تبدیل شد که بعدا   رشد  برای ایزمینه ه هایی در درون حاکمیت شکل گرفت که بمخالفت 

وتیابود که  رویارویی یاسی و مالی قرار گرفت.  در پی این حکومت ایاالت متحده مورد حمایت س  مانوئل اور 

(Manuel Urrutia Lleó)ه نفع  رای انجام معیارهایی که ب، رییس جمهور موقت، پس از آن که روشن گردید که وی ب

فیدل  کند، مجبور گردید که زیر فشار افکار عمومی استعفاء دهد.  در این زمان بود که تراشی می کل جامعه بوده مانع
 .  ی رسیدنخست وزیر  مقامو با حمایت خلق کوبا رهبری حکومت را به دست گرفته و به کاستر

ماه پس از به دست گرفتن قدرت، به عنوان یک ، یعنی تنها چهار ۱۹۵۹مه  ۱۷تصویب قانون اصالحات ارضی در  ۷

به همراه دیگر   چهنهاد شده بود.  در مونکادا پیش ۱۹۵۳بود که در سال  ایبرنامه ه ساختناقدام تعیین کننده در برآورد

 نویس این قانون مشارکت داشت. پیش یدر تهیه رفقایی که از سوی رهبری انقالب انتخاب شده بودند
های تبعیدی ضدانقالبی در  ی که از سوی ایاالت متحده آموزش دیده بودند به همراه برخی از گروهنیروهای مزدور ۸

ثبات  ها وارد کوبا شدند.  این عملیات بخشی از طرح ایاالت متحده برای بی از طریق خلیج خوک ۱۹۶۱آوریل  ۱۷

گونی اجتماعی راستینی که در جریان بود  ساختن و سرانجام واژگونی انقالب بود.  مردم کوبا که خود را در روند دگر

خاسته و هر  پا به  انقالب دیدند، در شرایط به وجود آمده نشان دادند که حاضرند تا برای حفظ دستآوردهایشریک می 

 گونه تالشی برای شکست انقالب را خنثی نمایند.
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گویند ]که گویا در کوبا[  می  هایی کهرسد که حرف آندر ظاهر این گونه به نظر می
ها وظایفی را که از سوی  تبدیل شده درست باشد.  به واقع، تودهفرد به تابعی از دولت  

تعیین    و غیره،  ی، امور دفاعی، ورزش ی ، فرهنگیهای گوناگون اقتصادزمینه  حکومت در
  نهادهای ]حکومتی[ عموماً دهند.  این پیشانجام می  همتابید با اشتیاق و انضباط  شومی

پس از آن که جزییات آن به    ها نیزتوده  یا رهبری انقالب ارایه شده و  فیدلاز سوی  
از موارد نیز  می  آن را  ،شودتوضیح و تشریح می  هاآن  ت برایدقّ پذیرند.  در برخی 

طرح این  ابتدا  حزب  و  منطقهحکومت  در  را  محدودی  ها  پروژه  هب ]ی  یک  ی عنوان 
ن را در سطح عموم به اجرا  آ  ی مزبورو سپس با اتکاء به تجربه  آزمایشی[ پیاده نموده

 گذارند.می

شود.   مرتکب اشتباه می  نیز  دولت  یی این احوال، تردیدی نیست که در مواردبا همه
  اشتیاق عمومی  کردنفروکش  در    توانیم  ردِّ پای آن را  ،که اشتباهی رخ دهد   هم   هنگامی

  تا حدی کهکار فلج شده روندِ    .یافت آن یعناصر تشکیل دهنده در کاهش کمّی  بر اثر
ناب یافتن    زمانِ  توان تشخیص داد کهمی  کند.  بدین ترتیبمیسقوط    زله سطحی کامالً 

توان به آن چه که در ماه مارس  .  برای نمونه، میرسیده است  لغزش و اصالح آن فرا

رخ داد   ۹آنیبال اسکاالنته گرایانه بر حزب از سوی  پی تحمیل سیاست فرقهو در    1962

 ۱0اشاره نمود. 

 
۹Anibal Escalante Dellunde   –  ی ارگان حزب  د، روزنامهعضو حزب کمونیست کوبا بو۱۹۳۲وی که از سال

او که از سال   نیز سردبیری آن را به عهده داشت.  ۱۹۶۰نموده و تا سال   گذاری پایه( «امروز»  Hoy) اویرا با نام 

در کوبا به طور عمده از   ی کوبا بود، پس از پیروزی انقالبعضو مجلس نمایندگان کنگره   ۱۹۵۲تا سال  ۱۹۴۸

، کوبا دست کمک به سوی  ۱۹۶۱ها در آوریل  ی سیاسی کوبا کنار گذاشته شده بود.  پس از ماجرای خلیج خوک صحنه

د.  نژوییه و حزب کمونیست کوبا در هم ادغام گرد ۲۶اتحاد شوروی دراز کرده و در عوض حاضر شد که جنبش 

.  اما، دیری نپایید برگزیده شددبیرکل این حزب تازه  مقام  یار نزدیک بوده به که بالطبع به اتحاد شوروی بس اسکاالنته

به کوبا بازگشت  اسکاالنته.  پس از دو سال زندگی در تبعید، گردید برکنار و به چکسلواکی تبعید تَسمَ که وی از این 

و و برخی دیگر از اعضاء حزب  حکومت کوبا ا ۱۹۶۷و بار دیگر به کار با حزب کمونیست ادامه داد.  اما، در سال 

حکومت   به زانو درآوردن برای جریانی دهیو مقامات سفارت شوروی در کوبا را متهم نمود که سرگرم سازمان 

  ۱۱.  وی در ، ولی به زودی از زندان آزاد گردیدشد سال زندان محکوم ۱۵انقالبی کوبا بودند.  وی به این خاطر به 

 ی طوالنی از بیماری درگذشت. )م( دورهپس از یک  ۱۹۷۷اوت 
ی شصت در کوبا بروز نموده بود رهبری انقالب را مجبور به اتخاذ معیارهایی  های دههسکتاریسمی که در سال  ۱۰

به عنوان یکی از اعضاء  چهها گردد.  ساخت که تا مانع هر گونه گرایشی برای ایجاد شکاف میان حاکمیت و توده

ای را ارزیابی نموده بود.   امدهای مهلک چنین جدایینیز پینقش داشته و در موارد بسیاری رهبری در این پروسه 
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معیارهای    تِموفقیّبرای تضمین    به تنهایی   کاری- و- پُر واضح است که این چنین ساز
ارتباط ساختاری    ایجاد  تردید نیاز مبرمی برای.  بینباشدبسنده    گرددی که اتخاذ میمعقول
  رهاییابتکا  در رابطه باوجود دارد که باید روی آن کار کنیم.  اما،  ها  توده  اب  مندیروش 

است    زنگ خطری  تکیه بر  فعالً  ماروش    ،گیردسرچشمه می  حکومتباالی    هایردهکه در  
 . آوردبه صدا در می عموم  هایواکنش که

با  با مردم را  آمیزیهم خودِ وی برای مخصوص فیدل در این کار استاد است.  روش
عملوی    دیدن نمود.     توانمی  در  میتنیگوی    رانیِسخن  هنگامِدرک  بزرگ    هایِدر 

ی یک دیاپازون را مشاهده نمود  توان چیزی مثل یک دیالوگ میان دو تیغه، میعمومی
فیدل     آفریند.ای را میتازه  صدای   ، که در نتیجه دیگر تعامل داشته- شان با یککه ارتعاش

امری    ، دیگر شروع به ارتعاش نموده- یک  راهه همب  پُرهیجانشنودی  - و- در گفت  هاو توده
به اوج خود    غیرمنتظره با خروش مبارزه و پیروزی ما  با رسیدن به یک نتیجه  در نهایت  که
 رسد.می

که دو طرف در آن  ،هادیالکتیکی میان فرد و توده  وحدت تنگاتنگِ چنین درک این
با    ، به عنوان مجموع عددی افراد نیز  ها، تودهزمانو به طور هموابسته بوده    دیگر- یک  به

برد،  ی انقالبی به سر نمیکنند، برای کسی که در کوران تجربهرهبران خویش تعامل می
 . دشواری است کار

.   مشاهده نمود توانداری نیز میسرمایههای  نظامهایی از این دست را در پدیده ، بعضاً
توانایی    شود کهپیدا می  یمدارکه سیاست  است  هنگامی  یکی از این موارد  به عنوان مثال،

ها  گذارد.  اما، از آن جایی که این حرکتخود در بسیج افکار عمومی را به نمایش می

ها  داری نامیدن آنچون که اگر بودند آن گاه سرمایه  –  های اصیل اجتماعی نبودهجنبش
مدار مزبور که سیاست  دوام خواهند یافت  بنابراین تنها مادامی    - بود  ان به جا نمیچند

 
انتشار یافته   ۱۹۶۳، که در سال لنینیستی- حزب مارکسیستاش بر کتاب  نظرها را در مقدمهبرای نمونه، وی این نقطه 

های صیصهحزب خ بود که خاطر دهد: »رهبری اشتباهاتی را مرتکب گردید؛ به این بود، این کونه توضیح می

... کارکرد  از دست داد ا عمال مرکزیت دموکراتیک و روح فداکاری، را  ها، مانند ضروری برای وصل شدن به توده

 اکنون این گونه سکتاریسم تداوم های کهنه برای گاهایدئولوژی به عنوان نیروی رانش از دست رفت... خوشبختانه پای

 نابود شده است.« 
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داری مردم را به خود ی سرمایههای جامعهیا تا آن هنگامی که زمختی  ،دوام داشتهخود  
 ی پایان بگذارد.ها نقطهآورده و بر توّهم آن

  که معموالً نیز عاطفه،  بی  قانون  یک  نظارت  داری زیری سرمایهدر جامعه  انسانی  افراد
  داری[ ]در جوامع سرمایه  بیگانه - خود - از  انسانِاین     ند، قرار دارند.آن عاجزاز درک    خود

وسیله نامرئی به  نافِ  بندِ  یک  قانونِی  یعنی  یک    ارزش،  ،  عنوان  به  جامعه  متّصل    لُّکبه 

زندگی و فرجام    جریانهای حیات فردی حاکم بوده و  این قانون بر تمامی جنبه   ۱۱است.
داری که قوانینی کور بوده و برای مردم عادی نامرئی  قوانین سرمایه   دهد.آن را شکل می

فرد تنها گستردگی افقی بر سرنوشت او حاکم است.   آن که فرد آگاه باشد    باشد، بدونمی
داری، که به دروغ مدعی  بیند.  تبلیغات سرمایهمیبرابر خویش    درنهایت را  به ظاهر بی

های موجود برای ی فرصتدر باره   ۱2راکفلر  هایی نظیراز نمونه  توانمی  گویا  است که
این چنین تصویری را   آمیزی- سعی در رنگ  درس آموخت،  یابی به موفقیت فردیدست
ت میزان فقر، ناداری و رنجی است آن چه که در این تصویر همواره غایب اس اما،     دارد.

میزان   و  پدید آید،  راکفلری  تا یک  است  انباشت  است که الزمه  تیمحرومیّکه الزم  ی 
 که برمالء ساختن آن برای نیروهای مردمی   واقعیتی،  است  یابعاد  این چنین  ثروتی در

  یستیالیامپر یکه چگونه کارگران در کشورها نیبحث بر سر ا) .نباشد آسان همیشه شاید
 یهیروح  جیوابسته به تدر  یدر استثمار کشورها  شانیدستاز هم  ینیمع  زانیم  یبه واسطه

  یهیروح  فیامر چگونه باعث تضع  نیکه ا  نی را از دست داده، و ا  یکارگر  سمیونال یانترناس

 
یک   برای  را چه گوارا طرح  نقش قانون ارزش در دوران بنای سوسیالیسم بخشی از خطوط اصلی رامونپیبحث  ۱۱

دیدگاه   دلیلبه  چه گواراداد.  بندی مالیه تشکیل می م بودجهی وی پیرامون نظاهای اولیهچارچوب اقتصادی و ایده

کرد.  در  ها بود را رد می وارهداری یا بت که خواهان کاربرد ابزارهای سرمایه نظراتی ی انقالبی خودگرایانهانسان

انتشار یافت،   (Our Industry) آور اینداستریی در نشریه ۱۹۶۳ارزش« که در اکتبر  فهوم»پیرامون م ی ویمقاله 

رامون مسایل اقتصادی مطرح  ها پیدر آن سال  چهی آغاز بحثی بود که این نظرات به تفصیل بحث شده است.  این نقطه

پس از مطرح   چهی خاص وی به راه افتاد.  ی موشکافانهبه شیوه َجدَلاز اهمیت جهانی برخوردار بود.  این  کهنموده 

نویسد: »باید در همین جا یک نکته را روشن ساخت و آن این است که بحثی  نمودن رهنمودهایی که باید دنبال شود می

با رویکردی   یم تنها به شرطی برای تکامل ما ارزشمند خواهد بود که ما قادر باشیم این بحث راارا که ما آغاز کرده 

 کامال  منطقی و در نهایت بردباری انجام دهیم.«
۱۲Nelson Rockefeller  اش کامال  تصادفی و زمانی به  یکی از ثروتمندترین افراد در ایاالت متحده بود که سرمایه

به   ،.  قدرت اقتصادی راکفلر برای وی نفوذ سیاسی وسیعی راشدند نفت موفق به کشف ی ویخانوادهدست آمد که 

 ،ویژه در رابطه با خط مشی ایاالت متحده در قبال آمریکای التین و فارغ از این که چه کسی در کاخ سفید نشسته باشد

 به ارمغان داشت. 
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.   بودیمناسب م اریجا بس نیدر ا شود،یم یستیالیامپر یها در کشورهاتوده ییجومبارزه 
 ( باشد.میحاضر  یهاادداشتی یخارج از محدوده  یبحث نیچن نیاما، ا

  –شود  مسیر موفقیت پوشیده از خطر تصویر میداری[  ]در نظام سرمایهبه هر حال،  
تواند  می  یابی به هدف خویش برای دست  خصوصیات مناسبخطراتی که گویا فردی با  

در   ی که در انتظار استانفرادی بوده و پاداش   راهی که در پیش است ها غلبه کند.   بر آن
ها که یک  این ماجرا رقابتی است میان گرگ  لِّبه عالوه، ُک   .قرار داردای بسیار دور  فاصله

 به قیمت شکست دیگران برنده خواهد شد. نفر تنها 

انگیز و شگفت  نمایشِدر این    گری کهبازیحال سعی خواهم نمود تا از فرد، یعنی  
ی  اش به مثابهاش بنای سوسیالیسم است نقش داشته، در هستی دوگانهکه نام  دهنده- تکان

ی نقطه  به باور من   دهم.  به دست  تعریفی  ،و به عنوان عضوی از جامعه  همتابی  موجودی
گی فرد  ویژه  به عبارتییا  ،  بودن فرد  اکاملگی نویژه   درک  عریفی[ی چنین تآغاز ]در ارایه

 است. محصولی ناتمام بودن به عنوان

کن نمودن  که برای ریشه  یابدانتقال می بقایای گذشته از طریق آگاهی فرد به زمان حال  

از یک سو، جامعه از    سویه است.  - ی دواین یک پروسه  ۱3ها نیاز به کار مداوم است. آن
آگاهانه از    ی؛ و از سوی دیگر، فرد روندطریق آموزش مستقیم و نامستقیم عمل نموده

-گیری خود باید به طور بیی شکلی نوین در پروسهپذیرد.  جامعهمی   را  خودآموزی
، بلکه هم  آگاهی فردودخ نه تنها خود را در    ای کهامان با گذشته رقابت کند.  گذشته

ی گذار که روابط کاالیی در آن کماکان دوام داشته  ی سرشت دوره چنین دقیقاً به واسطه

 
وجود داشته باشد.  بنای   دتواناد با خودآگاهی سیاسی و اجتماعی نمیآمیختگی اقتص سوسیالیسم بدون همچه از دیدگاه  ۱۳

ی گذار به  ساز دوره-و-ناممکن خواهد بود.  این نگرشی است که کار به حقوق و وظایف آگاهیی نوین بدون جامعه 

در این نوشته  هچ خودآگاهی خواهد بود.  یبه واسطه آن نیز   یتجلّ ی آن قرار داشته و شکل اصلی سوسیالیسم بر پایه

ی  هایی که از سوی »سوسیالیسم واقعا  موجود« ایجاد شده بود بر پایهی خودآگاهی را در مقابل تحریفنقش تعیین کننده

 یفروپاشی نظام سوسیالیستی به واسطه دهد.  متأسفانه،جامعه از روبنای آن مورد واکاوی قرار می  مادی   جدایی بنیاد  

ه گذارد.   ای بود که بر درستی دیدگاه چه صحّ بزرگ تاریخی  رویدادجود در جوامع مزبور بحران اخالقی و سیاسی مو

 به موارد زیر اشاره نمود:  توانمی  در مورد آثار دیگر چه در این زمینه، از جمله
 “Collective Discussion: Decisions and Sole Responsibilities” (1961), “On the Construction of 
the Party” (1963), “Awarding Certificates for Communist Work” (1964) and “A New Attitude to 
Work” (1964). 
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  سلول داری است.  تا مادامی که این  ی سرمایهاقتصادی جامعه  سلولنماید.  کاال عرضه می
 کند. بروز می نیز های آن در سازمان تولید و در نتیجه در خودآگاهی، جلوهباشد زنده

کلی  مارکس  نظام  دوره   خطوط  انفجاری  دگرگونی  حاصل  عنوان  به  را  گذار  ی 
می   داریسرمایه می   کندترسیم  منهدم  خود  درونی  تضادهای  اثر  بر  اما،    گردد.که 

داده واقعیت  نشان  ما  به  شاخههای گذشته  که  از کشورهایی  برخی  که  تر های ضعیفاند 

بدان اشاره   لنینای که  پدیده  –د  شدن  شکسته  راندرخت امپریالیسم بودند زودتر از دیگ
داری در این کشورها به میزانی رشد کرده بود که تأثیرات آن  نموده بود.  البته، سرمایه

 در این کشورها   داریواقعیت، اما، این است که انهدام نظام سرمایه.   شود  توسط مردم لمس
هایی که به طور معمول  نبوده است.  عامل  داریسرمایه  تضادهای درونی  اوج  یبه واسطه

مبارزه برای آزادی   توان بدین ترتیب برشمرد:به این چنین دگرگونی منجر گردید را می
عواقب   خارجی مانند جنگ که  ویدادهایهای ناشی از ر؛ شوربختیخارجی یوغ  از زیر

ی مبارزه  و  ؛شودتحمیل می  کشانی زحمتطبقات ممتاز جامعه بر گردهناشی از آن توسط  
نواستعماری.  بقیه در گرو  های  بخش به منظور سرنگون ساختن رژیم های آزادیجنبش

 عمل آگاهانه قرار دارد.

های  توده  کامل برای کار اجتماعی تحقق نیافته، و  هنوز آموزشِ  ی مزبوردر کشورها
نیافتگی، و  - از یک سو، توسعه    رسی به ثروت اجتماعی به شدت محرومند.مردم از دست 

از سوی دیگر، فرار معمول سرمایه به کشورهای به اصطالح متمدن، امکان هر گونه گذار  

هنوز باید راه درازی برای ساختن     ۱4سازد.های بسیار را ناممکن می سریع بدون فداکاری

 
-از اوایل کار برای آن که بتواند تعریفی از واقعیات جهان سوم به دست دهد به پژوهش پیرامون مفهوم توسعه چه ۱4

استعماری؟«  -ی ضدگام در مبارزه خود با عنوان »کوبا: یک استثناء تاریخی یا پیشی یافتگی پرداخت.  وی در مقاله ن

ای برآمده تا نیافتگی چیست؟  یک کوتوله با سری بزرگ و سینه-سازد که: »توسعه( این پرسش را مطرح می ۱۹۶۱)

شود.  نیافته« خوانده می-تناسب باشد »توسعهی اندام وی بیاش با بقیههای کوتاهمادامی که پاهای ضعیف و دست

 امپریالیسمدست ای هستیم که اقتصادیات ما به مستعمره یا وابسته-حقیقت این است که ما کشورهای مستعمره، نیمه

ی  اقتصاد پیچیده برای تکمیل هایی از صنعت یا کشاورزی را توسعه داده کهمعیوب گشته، زیرا امپریالیسم تنها شاخه 

   « داد.تشخیص می  مناسب خود
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و شود،  طی  اقتصادی  وسوسه  زیربنای  راه  این  ازدر  که  دارد  وجود  زیادی  بزار  ا  ی 
 یابی به رشد شتابان استفاده شود. منفعت مادی به عنوان اهرمی برای دست همیشگیِ

ها جنگل را از نظر انداخت.  این امید  این خطر همواره وجود دارد که به خاطر درخت 
)یعنی استفاده از   داری به ما رسیدهندی که از سرمایهواهی که گویا با توسل به ابزار ُک

به  توان  می  منافع مادی فردی، و غیره(اهرم  ول اقتصادی، سودآوری،  کاال به عنوان سل
و هنگامی هم که پس     بست منتهی گردد.تواند به بنسوسیالیسم دست یافت به سادگی می

آن  ،  برسیمبست  ی بنهای بسیار به این نقطهراهه- از پیمودن راهی دراز و گذشتن از چند
  رستی تشخیص داد که چرخش اشتباه در کدام نقطه بسیار دشوار خواهد که بتوان به د گاه

به سمت چنان    که ما  از سوی دیگر، در طی مدتی   .باشدصورت گرفته    ممکن است که
تواند  شود میریزی میکه همزمان پی  ]ناهنجاری[اقتصادیِ  ساختارزنیم، بستی گام میبن

برای بنای کمونیسم      .زدی خودآگاهی وارد ساهای فراوانی به روند رشد و توسعهآسیب

امری کامالً ضروری   ساختن انسان نوین  –ی مادی نوین  ها ختهم زمان با ایجاد زیرسا  –
 است.

توده بسیج  برای  مناسب  ابزار  گزینش  که  است  سبب  این  داردها  به  بسیار  .   اهمیت 
می کار گرفته  به  که  از سرشتِ  دشو ابزاری  که    باید  بوده، بدون آن  برخوردار  اخالقی 

ای که  های مادیبه ویژه انگیزانه  –گرفته شود    های مادی نادیدهکاربرد صحیح انگیزانه

 ۱5دارای خصلت اجتماعی باشند. 

 
و با  بدل گشتهی اجتماعی یک وظیفه به آید که کاراین است که رهایی کامل انسان تنها زمانی به دست می چه بحث  ۱5

خوشنودی کامل انجام شده و توسط یک نظام ارزشی اداره گردد که به کنش آگاهانه هنگام انجام وظایف یاری 

  های گوناگون عبور نموده وبه دست آید، آموزشی که از مرحله مندنظام یآموزش تواند بامی  رساند.  این امر تنهامی

دانست که این امری دشوار بوده و نیاز به زمان خواهد می چهیابد.  افزایش می ی آن در هر مرحله  میزان کنش جمعی

هایی زد که تا مردم را بسیج  داشت.  اما، به این خاطر که خواهان شتاب بخشیدن به این روند بود، دست به ایجاد شیوه

رفش خودآگاهی  به همراه ژ های اخالقی و مادیها را در کنار هم قرار دهد.  انگیزانه نموده و منافع جمعی و فردی آن

توان به  .  در این زمینه می ترین این ابزار بوداز جمله مهم  رفت به سمت سوسیالیسم،به مثابه روشی برای پیش

 در زیر رجوع نمود:  چههای رانیسخن
  “Homage to Emulation Prize Winners” (1962) and “A New Attitude to Work” (1964). 
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پیش که  گونه  نمودههمان  اشاره  نیز  کردن  ،امتر  در انگیزانه  ردیف  اخالقی  های 
این  ای است.  اما،  ها امر سادهآن  کارآمدیبه خاطر استفاده از  های خطیر تاریخی  لحظه

ها وجود  شکل دادن به نوعی از آگاهی است که در آن معیار نوینی از ارزش مند امر نیاز
ی بزرگ  کدهجامعه در تمامیّت خود باید به یک آموزش   ]برای این کار[   داشته باشد.

 تبدیل گردد.

می را  پدیده  این  کلی  آگاهی طرح  آن  طی  در  که  دانست  روندی  مشابه  توان 
داری از اش شکل گرفت.  این درست است که نظام سرمایهداری در مراحل اولیه سرمایه

دهد.  تبلیغات مستقیم کند، اما در عین حال به افراد آموزش نیز مینیروی جبر استفاده می
می انجام  کسانی  توضتوسط  که  بودن  یح  شود  طبقاتیجامعهبدیهی  طریق  ی  از  خواه   ،

  ل به یک تئوری مکانیکی از قوانین طبیعی، ی الهی داشته یا با توّسهایی که ریشهتئوری
  شود، زیرا کهها میتوده  ث انفعالاین ]تبلیغات[ باع   است.  ها گذاشته شدهی آنبه عهده

اهریمنی گرفتارند که مبارزه بر    به دست  گویا  که  دهدها میی را به آناحساس   چنین  این
 علیه آن ناممکن است.

های پیشین  داری از نظام ی بعدی ایجاد امیدواری است.  در این زمینه، سرمایهمرحله
،  ها بعضیبرای  ها وجود نداشت، متمایز است.   در آن  طبقاتی که هیچ گونه راه برون رفتی

این   بُردارفرمان   پاداش  ز نظر این طیف،.  اخواهد ماندنظام طبقاتی همواره پا برجا    اصلِ
بر اساس باورهای   در آن، که  دشوکه پس از مرگ به جهان بسیار باشکوهی برده می  است

.  اما هستند دیگرانی که به چیزی نو باور دارند.  از گیرندنیک پاداش می  هایکهن، انسان
پشتکار، خالقیّت  توانند با  ، اما افراد میبوده  رطبقاتی امری مقدّ  نظر این دسته، اختالف

ی موسوم به  اما، این پروسه و افسانه   ی خود خارج شوند.و چیزهایی امثال این از طبقه
ریاکارانه    ساخته- انسان خود نمایشی خوداستعمیقاً  تا  خواهانه که- :   بر تنِ   قصد دارد 
 بپوشاند.  ی حقیقتدروغ جامه 
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توضیح این امر     ۱6.برخوردار استاهمیت باالتری    از  در شرایط ما آموزش مستقیم 
.  این آموزش توسط  نداردکاری نیازی  و به فریب  بوده  قانع کننده بوده زیرا که حقیقت

از طریق  آموزشی دولت به عنوان بخشی از آموزش عمومی، فنی و ایدئولوژیک  دستگاه  
سازمان و  آموزش  وزارت  مانند  می  حزب  بخش- آگاهی  نهادهایی     .پذیردصورت 

به امری    به تدریج  های نگرش نوین در میان آنها جا افتاده و نحوهآموزش در میان توده 
هایی را  کنند تا آنها این آموزش را پذیرفته و سپس سعی میتوده  گردد. می بدل عادی

آموزش غیرمستقیم    یبه این کار ترغیب نمایند.  این نحوهاند  که هنوز آموزش ندیده
 . باشدمؤثّر می به همان میزان آموزش ساختاری نیز ها توده

  اجتماعیِ  قدرتِ  درایشِافراد به طور مداوم     فرآیندی کامالً آگاهانه است.  چنیناما،  
وظایف خویش  توانندآن گونه که باید نمی هنوز  کنند کهنوین را حس کرده و درک می 

با  کنند که تا خود را  ها زیر فشار آموزش غیرمستقیم تالش میرا به انجام برسانند.  آن
تر به خاطر عدم  پیش  سازگار سازند؛ وضعیتی که  ها پذیرفته استاز نظر آن  وضعیتی که 

 دهند. ها خود را آموزش میآن  توانستند به آن دست یابند. رشد کافی نمی

ن انسان  شدن  سوسیالیسم    را  وینزاده  بنای  از  مرحله  این  .   نمودمشاهده    توانمیدر 
نخواهد شد، چون که این فرآیند در  هرگز  و    نوین هنوز تکمیل نشده   این انسانِ   سیمایِ 

اشکالِ در حال پیش  نوینِ  کنار رشد  دایماً  است.  سوای آناقتصادی  به  هایی که  رفت 
خواس  ساختن  برآورده  مسیر  در  معرفت  عدم  می تهخاطر  قرار  خود  شخصی  گیرند،  های 
.  اما،  های همراه خود حرکت نمایندهستند کسانی هم که تمایل دارند که جدا از توده

، در جامعه  شدن  ها به طور مداوم به نیاز برای ادغامآن چه که مهم است این است که انسان
 یابند. میآگاهی  تر  هر چه بیش  و هم زمان، به اهمیت خویش به عنوان نیروی محرک جامعه، 

 
و به  داشتهآفریدن انسان نوین باید به طور مستقیم در ارتباط با تولید قرار  روند  در آموزش بر این باور بود که چه ۱6

.  در عین حال، شود توانند به بهسازی خویش بپردازند به طور روزانه دنبالعنوان تنها راهی که افراد بدان وسیله می 

تری داشته باشد.  نایش بیشبتواند به رشد خودآگاهی یاری رسانده و هُ  اس روح جمعی انجام شده تااین کار باید بر اس

از تعلیم و تربیت کارگران را   ایکمینهرا برقرار ساخته بود که  ایدر عمل، وی خود در وزارت صنایع نظام آموزشی 

 رو بود برآیند. -در-کوبا با آن روکه   ایآورانه ی علمی و فنهای تازهچالش  یبتوانند از عهدهتضمین نموده تا 
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- در مسیری نامشخص به دنبال آرزوهایی دست  یی کاملتنها  در  ها دیگراین انسان 
نمی سیر  آنبلکه؛  کنند نیافتنی  اکنون  ،  پیها  پیشگام  در  که    ندحرکت  در  خود  نیروی 

ها و  که در وحدت با توده بوده روهای پیشرو، و انسان متشکل از حزب، کارگران پیش

پاداش   گام به آینده ونیروی پیش  هِنگا   ۱7دارند.یگام برمها  ر ارتباط تنگاتنگ با آند
ی  بینشی به دنبال پاداش فردی نبوده، بلکه جامعه  چنین  ولی این     است.  شدهدوخته    آن

انسان آن  در  که  است  ویژهنوینی  دارند:  گیها  متفاوتی  جامعههای  از  ی ایعنی    متشکل 
 کمونیست. هایانسان

  گاهی - گهدر این مسیر  است.     مملوّ از دشواری  و  بوده  البته، این مسیر بسیار طوالنی
ها نیز به سرعت گام برداشته  .  بعضی وقت بازگردیمگم کرده و باید    را  راه  افتد کهاتفاق می 

هایی را  گرم آن رویم که نفسِ گیریم.  زمانی هم آن قدر آهسته میها فاصله میو از توده
انقالبی در سر داریم،  یک .  در اشتیاقی که به عنوانکنیمآیند حس میتِ سر میکه از پش

عنوان  به  ]تر حرکت کرده و راه را باز کنیم.  اما  توانیم سریعسعی ما این است که تا می
تنها به    که  هایی، تودهشویمها تغذیه میتوده  سوی   که از یم آگاهنکته نیز  پیشگام[ به این 

 .ها انگیزه دهیمبتوانیم با عمل خویش به آن  مابوده که    ترسریع  رویپیشقادر به    شرطی

های  رغم اهمیتی که به انگیزانهعمده، به  این واقعیت که اختالف نظر میان دو گروه
از فقدان نسبی رشد آگاهی اجتماعی است.   کماکان وجود دارد، حاکی  اخالقی داده شده،  

تی را که به هر دلیلی حاضر به شرکت در بنای سوسیالیسم  البته، در این جا من یک گروه اقلیّ
.   تر استرفتهها پیشگام از نظر ایدئولوژیک از تودهام.  گروه پیشنیستند کنار گذاشته

های تازه در  ها از این ارزشکنند، اما درک آنهای تازه را درک میها ارزشاگرچه توده
گام صورت گرفته  کیفی در درون گروه پیشسطحی بسنده نیست.  در حالی که تغییرات  

ها اما تنها قادر به  سازد، تودهگذشتگی می-خود- ازها را در مقام پیشتاز قادر به  که آن

 
نقش پیشتاز را در نقاط کلیدی بررسی نمود.  نخست، وی پیشتاز را به عنوان یک عنصر ضروری در رهبری   چه ۱۷

وی پس از انقالب بر این باور بود که پیشتاز، و در رأس آن حزب،     مبارزه و در خط مقدم دفاع تعریف نمود.

ی نو شرکت نمایند.  به این ال در روند ساختمان جامعه سازد تا به طور فعّ ها فراهم میهای واقعی را برای تودهانگیزه

الی هستند حق  فعّ  نقشدار هعهدای است که کسانی که در آن بعضا  اصرار داشت که انقالب روند شتابنده چهدلیل بود که 

   تاز بودن خسته شوند.دارند که احساس خستگی کنند اما حق ندارند که از پیش
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انگیزانهدیدن پاره  این سبب نیاز به دریافت  از تصویر بوده و به  به  ای  باید  ها داشته و 
این دیکتاتوری پرولتاریاست که  به عبارتی،  در زیر فشار قرار بگیرند.     نیز   میزان معینی

نیز اِعمال   پیروزمند  یی شکست خورده بلکه باید بر برخی از نفرات طبقهنه تنها بر طبقه
 گردد. 

- از کار  یک رشته  به  نیاز   یابی به موفقیت کاملاین همه بدان معناست که برای دست

های مردم که به  توده  ایماژ   در کنار   ۱8از نهادهای انقالبی است.  ایو مجموعه  سازها،- و
هستند   حرکت  در  آینده  کردنی  ایدهسوی  مثابه   بنیادینه  از    ی همآهنگ  یمجموعه  به 

قرار  منظم  کامالً  سازهای  - و- ها و کار، بازدارندهابتکارات گوناگونمجراهای ارتباطی،  
شان  هایی که جایی انتخاب طبیعی آنپروسهروی را تسهیل نموده، به  پیش  دارد که امرِ

هایی که وظایف خویش را ]در قبال جامعه[  به آنتاز بوده کمک کرده، و  در گروه پیش
شوند  ی نوبنیاد مرتکب میهایی را که جُرمی بر علیه جامعهدهند پاداش داده و آن انجام می 
 کند. تنبیه می

ای ما به دنبال یافتن چیز تازه رسیده است.   انقالب هنوز به انجام ن  ساختن  نهادینه  مرا
سازد، چیزی  اش را مقدور می کامل میان حکومت و جامعه در تمامیت  شناسایی هستیم که  

  ی بنای سوسیالیسم بوده، در عین حالی که به هر قیمت ممکن ازشرایط ویژه  ی شایسته  که

گذاری  مانند مجالس قانون  –  متداول بوده  دموکراسی بورژوایی  در  ی که چیزهای  ورود

 . کندگیری میپیشی نوین به درون جامعه –

  ب انقال   تدریجیِ  گریِنهادینبرخی کارهای آزمایشی با هدف  تا کنون  در این زمینه  
ند کننده در این مسیر ُک  ترین عاملِ مهم   است.  شدهانجام    ناضرور  بدون هر گونه شتاب  و

ما    به جدایی   که   ممکن است  هر تشریفاتیواظ  توسل به   که هر گونه  بوده   هراس ما از این 

 
انقالب کوبا هنوز به سطحی از نهادینه شدن دست نیافته بود که تا   قرار داشت،در کادر رهبری  چهکه  ایدر دوره ۱۸

نهادینه شدن   گفت که این گونهدر همان زمان می چهحال،  ی قدرت به طور کامل منهدم شده باشد.  با اینساختار کهنه 

ها بعد و پس از نخستین اهمیت دارد.  سالها و پیشتاز توده پارچگیقطعیت بخشیدن به یکابزاری برای  مثابهبه 

انقالب  قدرت  برآمده از  ی ساختاربود که امر نهادینه ساختن به مثابه تجلّ  ۱۹۷۶ی حزب کمونیست کوبا در سال کنگره 

 .دشتدوین 
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توده افراداز  از  و  که  منجر گردد،  ها  نوبه  امری  باعثمی  ی خودبه  ما    تواند  که  شود 
فراموش    بیگانگی بوده،- خود- از  الکه رهایی انسان از چنگ  ،ترین آرمان انقالبی رامهم 

 . کنیم

فقدان  بهاما   ضعفی یینهادها  چنین رغم  تد  البته   که   ،  به  نمودباید  غلبه  آن  بر  ،  ریج 
  کنندافرادی که برای هدف واحدی مبارزه می   جمعی آگاه ازبه عنوان  های مردم  توده

ی  فرد در یک نظام سوسیالیستی پدیده   اند.در حال ساختن تاریخ   نیز   شرایط  در همین
و  خویش برای ابراز نظر  موجود های تری است.  ]در یک نظام سوسیالیستی[ فرصتکامل

نقص،  کار بی- و- فقدان یک ساز  حتّا در شرایطاجتماعی،    یسازوارهنشان دادن خود در  
 تر است. اندازه بیشبی

ی فردی و جمعی در تمامی ساختارهای  کامالً ضروری است که امر مشارکت آگاهانه
تر شده، و با نیاز به آموزش فنی و ایدئولوژیک پیوند خورده، تا  مدیریت و تولید ژرف 

دیگر وابسته بوده و به شکلی موازی - این روندها به طور تنگاتنگی به یکافراد دریابند که  
طریق است که فرد به عنوان یک موجود اجتماعی به آگاهی    کنند.  بدینرفت می پیش

زنجیرهای    ته شدنپس از شکس  ،انسان  یک  مثابهبه    امّت  تحقق  کامل دست یافته، که معادل
حقیقی    سرشتِ   بازیابیِ  بیگانگی است.  این امر در نهایت به طور مشخص به مفهوم- خود- از

فرد از طریق فرهنگ و هنر خواهد    یِشده، و بیان شرایط انسان- آزاد  فرد از طریق کارِ
 .بود

در    ایگاه تازهجای  به   کاری  مقوله  از به آن است کهفرهنگ نوین نیبرای رشد یک  

و  کاال از هستی ساقط شده  - مثابه - به -انسانی  پدیدهدر این راستا،     ۱۹.ارتقاء یابدجامعه  
اش معین  ی اجتماعیظیفههر فرد را برای انجام و  شود که سهمِبه جای آن نظامی برقرار می

 
میان کاری که در   موجود هایکند.  او تفاوت ی نوین بازی میبود که کار نقش مهمی در بنای جامعه باور اینبر  چه ۱۹

ی سوسیالیستی مورد ارزیابی قرار  بیگانگی در جامعه -خود-از  بدونشود را با کار  داری انجام می ی سرمایه جامعه 

به خرج داده  خویش را  نهایت کوشش دانست که چه چیزی نیاز است که تا کارگران را تشویق نماید که داد.  وی می می

ز  ا ۱۹۶۱رانی در سال در یک سخن چهآوردهای فردی ترجیح دهند. گذشتگی را بر دست-خود-و انجام وظیفه و از

و نه به یک دقیقه از  داشته دمی از فداکاری شدید ی ثابتی که نه نیاز بهکار روزانه به عنوان »دشوارترین وظیفه

ساعات متمادی در هر روز بوده ...« اشاره  صرف  داشته، بلکه تنها نیازمند  نیاز زندگی رفیقی برای دفاع از انقالب 

 کند.   می
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سنگری تلقی  به عنوان  آالت فقط  - ماشین، و  یابدمیتولید به جامعه تعلق    سازد.  ابزارِمی
انجام می  گرددمی به  اجتماعی در آنجا  از    رسد. که وظایف  تدریج  به  انسان    این  ذهن 

 برآوردهترین نیازهای خویش را  لیهکار کند تا بتواند اوّ  مجبور است که   که آدمی  دغدغه 
می   یابد. رهایی می  سازد را در کار خویش  انعکاس خویشتن  انسان    بیند ودر عوض، 
و    است   ساخته   ای کهرفته شأن کامل خویش را به عنوان یک انسان از طریق شیء- رفته
هوم  به مف  کار   از این پس،    کند.  انجام یافته درک می  ]برای ساختن آن شیء[  ی کهکار

نبوده، بلکه به    به دیگران  فروخته شده  نیروی کارِ  خویش در شکلِ  ای از هستیِتسلیم پاره 
مشترکی که فرد در آن انعکاس یافته، و    گذاری وی به حیاتِوی، به مایه  خویشتنِی  تجلّ

 گردد.وی تبدیل می ی اجتماعیِانجام وظیفه به امرِ

اش به  گاه تازهجای  به را  ی کار  دهیم تا مقولهما هر چه که در توان داریم انجام می
از یک    آن راتمام تالش ما این خواهد بود که  و    یافته ارتقاء    ی اجتماعی وظیفه  مثابه یک 

 انسان  ترآوری پیوند زنیم که شرایط الزم را برای آزادی بیش های فنرفتبه پیش  سو
ا و  پایهفراهم ساخته،  بر  داوطلبانه  به کار  را  دیگر آن  مارکسیستی ز سوی  این درک   ی 

یابد که  انسانی دست می  کاملِ  زمانی به طور حقیقی به شرایطِ  تنها  که فرد  مرتبط سازیم
دیگر مجبور نباشد که برای رفع نیازهای مادی تولید نموده و خود را به عنوان کاال  

 بفروشد. 

انسان  .   های اجباری استداوطلبانه باشد، دارای جنبه  البته، هنوز کار، حتّا اگر هم
واکنش سنجیده  به  تبدیل  اند  هایی که او را احاطه نمودههنوز نتوانسته است تمامی الزام

امری  . )کندبا سرشت اجتماعی نموده و هنوز در بسیاری موارد زیر فشار محیط تولید می
کماکان    اش به کارفرد در رابطه با نگرش    ( .نامدمی  وجدانیالزام  آن را یک    فیدلکه  

  زیربدون آن که از سوی محیط اجتماعی    بوده، البته   کامل  معنوی   نیازمند یک باززایی
با محیط    د خودپیون  های نو بهحالی که توسط عاداتعین  در  ،  قرار گرفتهفشار مستقیم  

 دهد.  کمونیسم یعنی این.اعی ادامه میاجتم

  دگرگونی گیرد،  خودی صورت نمی- به - اقتصادی به طور خودهمان گونه که تغییرات  
از   لیو  ،بوده  تدریجی  هادگرگونی  خودی نیست.  این- به- در خودآگاهی نیز امری خود
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.  در این روند بعضی از مراحل شتابناک بوده، در  نخواهد بودآهنگی موزون برخوردار  
 گرد است.ندتر بوده و یا اساساً عقبهای دیگر ُکدوره  بعضی  حالی که 

اکنون    در نظر داشته باشیم که ما  باید   ام،تر نیز اشاره کردههمان گونه که پیش  به عالوه، 
-و- ناب سر   ی گذارِیک دوره   با  ،ی گوتانقد برنامه   یمقاله  در  مارکس   تصور  بر خالف

یعنی   ؛ بود نمودهبینی نپیش آن را  بریم که وی ای به سر میکار نداشته، بلکه در فاز تازه
ی نخست از گذار به کمونیسم یا به عبارت دیگر، در دوران بنای سوسیالیسم به  در دوره 

، و با حضور عناصری از  بار طبقاتی خشونت  اتی مبارزبریم.  این گذار در میانهسر می
دشوار  سرمایه را  آن  ماهیت  از  درست  درک  که  است  جریان  در  آن  درون  در  داری 

 20سازد. می

ی  مانعی بر سر راه رشد فلسفهکه   در تمام این مدت   ی جزمیّت فلسفییطرهس  با توجه به
هنوز    متأسفانه  که،  ی گذاری دوره مندانه از پرداختن به مقولهمارکسیستی بوده و روش 

در   که  پذیرفت  باید  جلوگیری نموده،  ،باشدمی   خاص خود  هم فاقد یک اقتصاد سیاسی
رابطه سر    این  به  طفولیّت  دوران  در  از  بریم.میهنوز  بخواهیم  پیش  که  تئوری    آن  به 

ی نخست در وهلهکامالً ضروری است که  ،  ی بپردازیمتراقتصادی و سیاسی در ابعاد وسیع
 این دوره اختصاص دهیم.  اصولیِ   هایِ گیتمامی تالش خویش را به پژوهش پیرامون ویژه

پژوهش  بی این  از  حاصل  تئوری  یعنی  شک،  سوسیالیسم،  بنای  رکن  دو  برای 
توسعهشکل و  نو  انسان  بود.     آوری،فنی  گیری  خواهد  مفید  کار  اگرچه  بسیار  هنوز 
درک   ، اما هر گونه تأخیری دردو مقوله مانده است که انجام پذیرد  این  در رابطه با  یزیاد

فهم از  فن  و  یکی  عنوان  به  سوسیالیسم  اساسی  هایرکنآوری  ساختمان  چندان    []در 
بلکه    ،نیستروی کورکورانه  پیش  صرفاً  پذیر نبوده، زیرا که در این مورد مسئلهتوجیه

تر جهان گشوده شده  رفتهقدم نهادن در راه درازی است که قبالً به دست کشورهای پیش

 
ی کهن را از میان ببرد، به جامعه  های سمج  به مثابه روندی که باید ریشهبرای درک ساختمان  سوسیالیسم  چه ۲۰

به جا مانده از گذشته پرداخت.  وی تأکید داشت که تنها راه برای پایان دادن به استثمار یک فرد   ی  روابط تولید واکاوی  

است: یکم، افزایش تولید و دوم   ی سوسیالیستی، ایجاد دو دگرگونی بنیادینیافتن به جامعهبه دست فرد دیگر و دست 

 ژرفا دادن به خودآگاهی.    
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است     است. خاطر  این  به  ارایه  فیدلکه  دقیقاً  برای  نیاز  بر  سماجت  با  گونه  ی  این 
 ورزد. اصرار میگ آن آهنپیش به مردم و به ویژهبه های فنی و علمی آموزش 

های نامولّد  ی نظراتی که به فعالیّتمادی و معنوی را در پهنه  ضرورت  تفاوت میان
ه تا خود را  .  انسان از دیرباز در تالش بوده است کتوان مشاهده نمودبهتر می  انجامدمی

  شخص هر   بیگانگی رها سازد.  در حالی که- خود- ی فرهنگ و هنر از دست ازبه وسیله
را در   دهستی خو  اشروزانه  کار  یا بیش از هشت ساعت  هشت ساعت  مدتِ  طیروز در  

از دست می مثابه یک کاال  به  واسطهدهدکارکردش  به  اتمام کار روزانه  از  اما پس  ی  ، 
  نوشدارو به واقعاما، این     .یابدحیات خویش را بازمی  ر دیگرهای معنوی باخالقیّت

  در،  پویدرا می  جهان  با  آهنگیهم  که  تنها  موجودی، یعنی  را  های همان بیماریمیکروب
دفاع    ،سرکوب شده   پیرامونکه توسط محیطِ  ،ت خویشفرد از فردیّ    کند. خود حمل می

بی موجودی  عنوان  به  و  به  کرده،  نسبت  و  ایدههمتا  بوده  حساس  زیباشناسیک  های 
 خواهد که منزّه بماند. می

قانون ارزش صرفاً    در حال حاضر،.   نیست  کار چیزی جز تقلّایی برای گریزاین البته،  

  صرفاً  هایروشکه    هم   هنگامیا  حتّ  –انحصاری    انداربازتاب روابط تولید نیست.  سرمایه

  کنند می  احاطه  پیچیده  یی چنانهاداربسترا با    [قانون]این    –  گیرندرا به کار می  تجربی
کند  روبنا نوعی از فرهنگ را تحمیل می   سازد.کاری مطیع بدل میکه آن را به خدمت
د باید  هنرمند  آنکه  میان،  این  در  ببیند.   آموزش  چارچوب  آن  که  ر    چموشیهایی 

توانند آثار مستقل بو تنها معدودی نابغه ممکن است که  کنند توسط دستگاه رام شده، می
خوارانی شرمگین تبدیل شده یا این که منکوب  به جیره  یا  مابقی نیز   خویش را بیافرینند.

 شوند. می

شود که گویا قرار است که  که گفته می  کنند می  کاو هنری ابداع-و- مکتب کندیک  
پیش از آن    که تا   است هایی  محدودیت ای  دار  «کاو- و- کند»بیان آزادی باشد.  اما، این  

بیگانگی  - خود- از  واقعیِ  تا زمان برخاستن مشکالتِ  ،نموده، یعنینکه به تضادی برخورد  
معنا یا تفریحات  های بیتنگیدل  ]روی آوردن به[  از این روست که   ، نامحسوس است.فرد
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اطمینانی سوپاپ  به  جوششِمناسب    مبتذل  راه  سر  میدغدغه  بر  بدل  انسان  .   گرددهای 
 شود.ای برای اعتراض مورد هجوم واقع میی استفاده از هنر به عنوان وسیلهایده

می آن رعایت  را  بازی  قوانین  که  دست  کنندهایی  تمام- و- با  بازی  تحسین   دل 

.   رقصدمی  به ساز آدم  که   شود   نثار میمونی   ممکن است  مانند همان تحسینی که  –شوند  می
هیچ   ای که در آن گرفتار استاست که فرد برای گریز از قفس نامرئی  اینبازی  ط  شر

 . دهدتالشی به خرج ن

  رام شده   کامالً  ]در نظام پیشین[  هایی که آنپس از آن که انقالب به پیروزی رسید،  

ای را در مسیر تازه  –خواه انقالبی یا نه    –دسته راهی خارج شدند.  بقیه  - دسته   بودند 
کرد.  اما، مسیرها  ای را تجربه میکاو هنری ضربان تازه-و- کند    برابر خویش دیدند. 

ی  خود را در پشت واژه   این بار  گریزگرایی  ی بیش از قبل تعیین شده بود، و ایده- و- کم
پنهان می انقالبی»آزادی«  میان خود  در  غالباً  را حتّا  برخورد  این گونه  نساخت.   یز  ها 

 هاست. آلیسم بورژوایی در ضمیر آنی رسوخ ایده، که نشان دهندهدید شدمی

که تا    این بوده، تالش  اندا پشت سر نهادهی مشابهی رکشورهای دیگری که پروسهدر  
]در این   عمومیفرهنگ     ها مبارزه شود.با این گونه گرایش  عریان  ل به دگماتیسمبا توّس

]به عنوان یک مکتب هنری[ رسماً    بازنمایی دقیق طبیعت  کشورها[ عمالً ممنوع شده، و
ی  این چنین فرهنگی سپس به بازگو کننده  .  اعالم گردید  منتهای آرمان فرهنگی  به عنوان
به نمایش    خواستند که می  ها دگردیسی یافت که آن  سیمایی از واقعیات اجتماعی  مکانیکی

آل و تقریباً بدون هر گونه تضاد و تناقضی  ی ایدهجامعهبه اصطالح  یعنی    ،شته شودگذا
 ها در پی ایجاد آن بودند.که آن

.  ما  باشدخالی از اشتباه    تواند نمی  هنوز بسیار جوان بوده و به هیچ وجه  سوسیالیسم
مرد و  ها غالباً فاقد دانش و جسارت فکری الزم برای به انجام رساندن امر پرورش  انقالبی

های هستیم.  فراموش نکنیم که روشهای معمول  هایی متفاوت از روش زن نوین با روش
بار دیگر مبحث در این جا  ) ها را آفریده است.   که آن  دای قرار دارمعمول زیر نفوذ جامعه

خورد، سردرگمی در همه جا به چشم میهم اکنون،  شود.(   مطرح می   ی شکل و محتوارابطه
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شود.   میهای مادی  فراهم ساختن نیازمندی  مشکالت مربوط به   رف حلی ما صَتمام انرژ  و
ایم.   بهرهبی  برخوردار باشند  نیز  انقالبی  نفوذ  که از  پُرنفوذیهنرمندان  ما از  ،  از آن گذشته 
برای  که اعضاء حزب این وظیفه را به عهده گرفته و    نیست  دیگری جز این  بنابراین، راهِ

 ها، اقدام کنند. رسیدن به هدف اصلی، یعنی آموزش توده

، یعنی چیزی که همگان بتوانند  افتیممی  راه  زیساادهبه این خاطر است که به دنبال س
  .  در این نقطه استقادر به درک آن باشند  نیز  حزبی  مقاماتآن را درک کنند، چیزی که  

کند هنرمندانه-و- که  مسئلهکاو  و  شده،  واقعی ختم  فرهنگ عی  به جذب    صرفاً   امهی 
.   شودداده میکاهش    خطر()بنابراین، بی  ی منسوخحال سوسیالیستی و گذشته  چیزهایی از

 2۱گردد.ی گذشته برپا میهای هنر سدهرئالیسم سوسیالیستی بر پایه که بدین گونه است

که شاید    یبرخوردار بوده، خصلتی نوزدهم از خصلت طبقاتی  سده  رئالیستیِاما، هنر  
- خود- از  های انسانِشورهی بیستم که گویای دلرو به زوال سده  مقایسه با هنرِ  مقام  در

ی فرهنگی هر چه  داری در حوزهسرمایه    باشد.   بوده   تریداریِ ناببیگانه بوده، سرمایه
در   که  ارایه    چنتهرا  و  داشته  گندِ  جز  اکنوننموده  هنرِالشه  بوی  زوال  ی  به  چیز    رو 

 باقی نمانده است. برای عرضه از او دیگری 

اَ  اما، چه اصراری است که سوسیالیستی به دنبال    رئالیسمِ   شکال منجمدِ تنها در میان 
توان »آزادی« را در مقابل رئالیسم سوسیالیستی قرار داد، یافتن بهترین نسخه گشت؟  نمی

جامعه  زیرا کامل  رشد  تا  و  نداشته  آزادی هنوز وجود  نخواهد  که  نیز وجود  نوین  ی 

 
ی کوبا و در ساختار  های شگرفی که در جامعه ، با توجه به دگرگونیسوسیالیسم و انسان در کوباای همچون مقاله در  ۲۱

گرفت، امکان نداشت که بحث پیرامون فرهنگ نادیده گرفته شود.  در کشوری که تازه از  شکل می در آن هنگامقدرت 

  حاکم یاز سوی طبقه تحمیلی فرهنگ نواستعماری  گیویژه  دارای و کماکان آمدنیافتگی بیرون می-ی توسعهمرحله

های کهن و تالش برای ساختن  ارزش  ای نبود.  میان، بیان نمودن مفاهیم فرهنگ سوسیالیستی امر چندان سادهبود

ای دایمی در جریان بود.  این مبارزه نه  ها و عدالت واقعی اجتماعی مبارزه ی همبستگی تودهفرهنگی فراگیر بر پایه

ی به اصطالح »رئالیسم  ی و مستبدانههای جزمگرایش  یواسطهبلکه هم چنین به  ،تنها به خاطر تداوم فرهنگ کهن

شد.  بهترین نوشداروی این بیماری دفاع نمودن از بهترین و شورهای سوسیالیستی دشوارتر می سوسیالیستی« در ک

گر که بیانبود ها، و تالش برای ساختن فرهنگی رویهای فرهنگ کوبایی، حذر نمودن از زیادهرخساره مانندترینبی

ی فرهنگ انقالبی در  ست که در روند توسعهاین دیدگاهی ا  .باشد احساسات اکثریت جامعه به دور از ابتذال و کلیشه 

  مردمی اند در روند اصیل فرهنگکوبا تا کنون پایدار مانده، و نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون نیز هیچ کدام نتوانسته

 ی حقیقتا  سوسیالیستی است. این نماد  یک جامعه اختالل ایجاد کنند.
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وجود   ی نوزدهم به این سو ی نخست سدهاز نیمه  که   را،  شکال هنرنباید تمامی اَ   داشت.
چنین   محکوم نمود، زیرا که که شده قیمتی- هر-به- از موضع به اصطالح رئالیسم ،داشته
که    کاری یعنی را مرتکب شویم  «هاپرودونی»اشتباه  باعث خواهد شد  پناه    به گذشته  ، 

اند به شدت  روند ساختن خویشکه تازه به دنیا آمده و در    را  هاییآن  هنری  زبان  و  ،دهبر
  ودفرهنگی مناسبی را ایجاد نم- کار ایدئولوژیک- و- در عوض، باید ساز   محدود سازیم.

کند  همکه   برای  را  فراهم  -و- زمینه  آزاد  بتواند  ،  ساختهکاو  حال  عین  در  تمامی  و 
 های دولتی خیز یارانهکه به راحتی در زمین حاصل  کن سازد- ریشه  های هرزی راعلف

 شوند. می تکثیر

ی مخالف آن بروز نموده اگرچه در کشور ما رئالیسم مکانیکی ظاهر نشده، اما نقطه
آفریدن انسان نوین درک نشده، انسانی    است.  علت این امر این است که هنوز نیاز برای

ی  ی سدههای رو به زوال و بیمارگونهو نه ایده  هم بودهی نوزدهای سدهایده  گر بیان  که نه 
 کند. حاضر را نمایندگی می

این خواسته فعالً    اگرچه  ،یکم است- و- ی بیستآن چه که ما باید بیافرینیم انسان سده
چنین چیزی به    ولی،دهی نشده است.   سامانبه درستی  هنوز    که  بوده  آرمان ذهنی  یک

های ماست.  به نسبتی که ما به  در مسیر تحقیق و پژوهش  اساسیهدف  یک    طور مشخص

  با اتکاء برمیزانی که ما    هیا، برعکس، ب   –  بیابیم ی تئوریک دست  موفقیت عینی در زمینه

به همان میزان    –  برسیم  یع تئوریکهای وس گیریبه نتیجه  بتوانیم  عینی خودهای  پژوهش
 خواهیم نمود. لنینیسم و به آرمان بشریت - به مارکسیسم گذاری با ارزشیمایه نیز

   .ایمپرت شدهی بیستم ی نوزدهم به انحطاط سدهانسان سده در مقابلواکنش  ر اثربما 
که در غیر  زیرا  نمود،  بر آن غلبه    باید  ، امانیست  جبران ناپذیری  اگرچه، این امر خطای

ر صورت  تجدیداین  برای  باز-اه  ماند  نظرطلبی  تودهخواهد  ادامه  .   خود  رشد  به  ها 
ا بودن امکانات مادی برای گیرد.  مهیّهای نوین در درون جامعه شتاب میدهند.  ایدهمی

ال زمان مبارزه سازد.  حتر میبخشرشد همآهنگ تمامی اعضاء جامعه کار ما را بسا نتیجه
 است؛ آینده به ما تعلق دارد.
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بندی باید بگویم که کاستی بسیاری از هنرمندان و روشنفکران ما در  به عنوان جمع
  که   شاید های اصیل نیستند.   ها انقالبیآن  به این معنا که  ها نهفته است:گناه نخستین آن

های  درخت   از کاشتن  ر عین حالد، اما درَبه بار آوَ  گالبی  تا  ن را پیوند زدبتوان ناروَ
  ،ی فرهنگ و امکاناتِ بیان وسعت یابد.  به میزانی که حوزهنیز نباید غفلت نمود  گالبی

 بسیار زیادتر خواهد بود.  نیز احتمال این که هنرمندان بزرگ پدید آیند

های  نسلکه نسل حاضر به کژراهه افتاده و  ی ما این است که مانع از آن شویم  وظیفه
ی  اندیشه  گوش - به- غالمان حلقهاز یک سو، نباید     آینده را نیز با خود به کژراهه بکشاند.

ی  بیافرینیم که به هزینهنباید »دانشجویان بورسیه« را    نیز   رسمی را بیافرینیم، و از دیگر سو
را    کنند.  انقالبیونی که سرود زن و مرد نویندولت زندگی کرده و »آزادی« را تجربه می

ای است که نیاز به  دهند از راه خواهند رسید.  این پروسهها سر میبه نوای حقیقی توده

 22کنند.یبازی م  ]را در این روند[  ی ما جوانان و حزب نقش بزرگی در جامعه   زمان دارد.

  هستند پذیری  - نرم و انعطاف  اند، زیرا که خاک رُسِ در این رابطه جوانان به ویژه مهم
ی  ]در جامعه    توان انسان نوین را بدون هیچ کدام از نواقص گذشته ساخت.که با آن می

آموزش جوانان هر روز از    شود.های آرمانی ما رفتار میما[ با نیروی جوان بنابر اندیشه
این مورد که آنروز پیش کامل  ما در  پتر شده، و  ابتدا در  از همان  را  ی کار  روسهها 

ی ما نیز در طول تحصیل  دانشجویان بورسیه   .کنیممیکوتاهی ن  به هیچ وجه  شرکت دهیم
می انجام  فیزیکی  کار  تعطیالت  دوران  در  پاداش  و  نوعی  موارد  بعضی  در  کار  دهند.  

هرگز به عنوان یک امر  برای ما  محسوب شده، و در موارد دیگری ابزار آموزش است، اما  
 آید. ای به دنیا میست.  نسل تازهتنبیهی مطرح نی

آهنگ است که متشکل از بهترین کارگرانی است که توسط  حزب یک سازمان پیش
، اما  بوده.  حزب در حال حاضر یک اقلیّت شوندمینهاد شان به عنوان عضو پیشکارانهم

اقتداری عالی برخوردار است.  به خاطر کیفیت باالی کادرهای از  ما  اش  این   آرزوی 

 
ی نوین مورد واکاوی قرار داده بود.  در  ا در روند ساختن جامعهنقش حزب و جوانان انقالبی ربه طور عمیقی چه  ۲۲

 این زمینه از جمله نگاه شود به:
 “On the Construction of the Party,” “The Marxist-Leninist Party,” “To be a Young Communist” 
and “Youth and Revolution.” 
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ای تبدیل شود، اما این امر تنها زمانی رخ خواهد داد حزب به یک حزب تودهاست که  
به سطح پیشکه توده یعنی زمانی که کمونیسمها   ی را در پروسه  آهنگ رسیده باشند، 
ق این آموزش  تحقّجهد ما به طور دایم در راستای - و- تمام جدباشند.   پذیرفته آموزش

کوشی و  سخت   وده و کادرهای حزبی نیز باید آموزگارِی زنده ب است.  حزب یک نمونه
 ها در روند تکاملی انقالبتوده  سرمشق  عمل خویش ید بافداکاری باشند.  این کادرها با

ی سرسختانه بر علیه مشکالت دوران بنای ]سوسیالیسم[، بر  ا مبارزههسال  مستلزمکه    باشند 
]اجتماعی به جا مانده از دوران[ گذشته، و بر علیه  علیه دشمنان طبقاتی، بر علیه امراض  

 است. امپریالیسم

مردان و زنانی که به    یعنی نقش   ، شودفرد ایفاء می  نقشی که توسط  به   حال مایلم که
اند، توضیح دهم.  البته،  ساز را به دست گرفتهتاریخ   یِهاتوده  هدایتِ  عنوان آحاد انسانی

می که  چه  تآن  صرفاً  بگویم  یک  جربهخواهم  عنوان  به  نباید  وجه  هیچ  به  و  ماست  ی 
 در نظر گرفته شود. پیچیو نسخه بندیفرمول

های  رهبری آن را در سال   هم چنین  نبض انقالب و  فیدلاین یک واقعیت است که  

مُهمواره  گرچه وی  ا   23نخستین در دست داشت. را  انقالب  اما  ن می عیّآهنگ  ساخت، 
کنند.   پای رهبر اصلی رشد می- به- پا  مسیر  این  در  که  ستندهم هگروه بزرگی از انقالبیون  

ها  اند زیرا که به آنی وسیعی از مردم به دنبال رهبران خویش در حرکتبه عالوه، توده
دانند که  این رهبران می   شان به این دلیل است که ها به رهبران.  اعتماد توده دارنداعتماد  

 ن کنند. ی مردم را به درستی درک نموده و بیاهای تودهچگونه آرمان

 
گر اتفاق  در مکزیک به وجود آمد بیان ۱۹۵۵سال در دیدارشان از همان نخستین  چهو  فیدلای که میان آواییهم ۲۳

  چهی نوین بود.  های مشترک و رویکرد مشترک به رهایی آمریکای التین و ساختمان جامعه ها بر سر آرمان نظر آن 

  هایگیویژه رام به ارزیابیو احت ستایشبا  اشاره نموده و فیدلهای خود به رانیها و سخندر جاهای بسیاری در نوشته

ارتباط    .کندمیبرخورد  چهبارها همین گونه با  متقابال    نیز فیدل  پردازد.می  مرددولتبه عنوان یک رهبر و یک  او

تر در  ی بیشمورد بررسی قرار بگیرد.  برای مطالعه عمیقا  برین باید  تاریخی   این دو برای درک بهتر از یک دوران  

 به: شودع این زمینه رجو
Che's Episodes of a Revolutionary War, Guerrilla Warfare, “Cuba: Historical Exception or 
Vanguard in the Anticolonial Struggle?”, “Political Sovereignty and Economic Independence” 
and “The Marxist-Leninist Party.” 
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، یا  کندموضوع این نیست که یک نفر چند کیلوگرم گوشت در یک سال مصرف می
تواند برای تعطیالت به کنار دریا برود، و یا این که  این که فرد در یک سال چند بار می
تواند از خارج بخرد.  موضوع  برقی را می- و- ر زرقفرد با حقوق امروزی چه چیزهای پُ

های زیادتر،  نمود تا فرد با تکیه بر غنای درونی و تقبل مسئولیّتسعی  بر سر این است که  
 تر احساس کامل بودن نماید. هر چه بیش

ما مردم به خوبی دریافته پُرشکوهی که آندر کشور  ها در آن به سر  اند که دوران 
آنمی که  امری  است،  فداکاری  دوران  نخستین  برند  آشنایند.   آن  با  خوبی  به  ها 

کوه  هاییکوبایی در  شدند  آشنا  آن  با  س که  مایستراییهای  همه  را  بعداً  اما،  ی  بود؛ 
و باید    بوده  آهنگپیش  ی آمریکا در قاره  ها با آن آشنایی به هم رساندند.  کوباکوبایی

یابی به آزادی آهنگ را اشغال نموده و مسیر دستگاه پیشزیرا که جای  ،فداکاری کند 
در درون کشور نیز رهبری باید نقش     دهد. التین نشان میهای آمریکای  کامل را به توده

آهنگ  ی پیشبه درستی ایفاء کند.  با صداقت تمام باید گفت که وظیفهآهنگ را  پیش
انقالبی در یک انقالب واقعی، یعنی انقالبی که فرد تمامی هستی خویش را وقف آن نموده 

پُر  ای به غایت خطیر و  رد، وظیفهو در عوض از آن انتظار هیچ گونه پاداش مادی را ندا
 تاب است. - و- تب

  ام مورد تمسخر واقع شوم، اما دانم که ممکن است به خاطر این حرفاین که میبا  
.  امکان ندارد که  استحقیقی احساسات عمیق عاشقانه    یک انقالبیِ  راهنمای  باید بگویم که

به گمان      برخوردار نبوده باشد.   ای خصیصهاصیل را یافت که از چنین    بتوان یک انقالبیِ 
ی  حیهد روواحد بای  تر از این نیست که وی در آنِچیزی دردناک   برای یک رهبر انقالبی   من
دست به    وردبیاخم به ابرو    آن که  در هم آمیخته و بدون  خشک  را با منطقِ  عشق  ر وشو

انقال  هایگیریتصمیم   و به  ها عشق به تودهکه    اندفگام ما موظّبیون پیشدشوار بزند.  
ها با میزان  این انقالبی    را آرمان خویش ساخته و با آن یگانه شوند.  ترین اهدافمقدس

توانند به سطحی فرود آیند که مردم عادی عشق خویش را  نازلی از مهرورزی روزانه نمی
 بندند. به کار می
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فرزند ما  انقالبی  رهبران  از  تازه  برخی  که  دارند  خردسالی  سخن  ان  به  زبان  دارند 
.  وجود ندارد  آورنددر میان نخستین کلماتی که بر زبان می  »بابا«  لفظ  گشایند، ولیمی

ی این رهبران نیز  رفت انقالب تمامی اعضای خانوادهواقعیت این است که در مسیر پیش
محدود   شانیانقالب  یی رفقاشان تنها به حلقهی دوستانحلقه  اند.در این فداکاری سهیم

 است.  زندگی بیرون از انقالب وجود ندارد. 

 گراییمکتب برای گریز از جزمی،  هایگزافه دوری جستن ازدر چنین شرایطی برای 
و نیاز به میزان زیادی از انسانیت،    هااز توده   افتادن  جداو برای خودداری از  روح،  بی

  تا   که   بکوشیم  هر روز باید   است.   جوییو حقیقت  خواهیعدالت  حس  ار زیادی ازمقد
 ما   ، به رفتاری که نمونه بوده، و به نیروی محرکی ملموسکرداربه انسانیت به    عشقِ  این

 تبدیل گردد.

  غرق در  تماماً   ،انقالب در درون حزب  ایدئولوژیکِ  محرکِ   نیروی  یعنی   ، انقالبی  یک
فعالیت تنهاهوقفبی  این  است که  مگریابدبا مرگ خاتمه می  ای  باشیم    که  آن  ،  توانسته 

ترین وظایف  فوریپس از به انجام رسیدن    چنانچه   .بنا سازیمدر ابعاد جهانی  سوسیالیسم را  
محلی  انقالب سطح  انقالبی  در  آن  و  نمودهفروکش    ما  شور  دنبال  انترناسیونالیسم    به 

خود را از دست داده و   محرکِ   نقشِما  انقالب    وشی سپرده شود، آن گاهپرولتری به فرام
  ناپذیر ما، از- که امپریالیسم، این دشمن سازش  فرو خواهد رفت  بخشآرامش  به رخوتی
نقطه پیش  همان  نمود.برای  خواهد  استفاده  یک    روی  تنها  نه  پرولتری  انترناسیونالیسم 

 دهیم.ما این گونه به مردم آموزش می   هست. وظیفه بوده، بلکه یک ضرورت انقالبی نیز

تردیدی در این نیست که خطرات بسیاری در وضعیت کنونی نهفته است، و در این  
تنها خطر مربوط به بروز گرایی، و یا خطر از دست رفتن ت جزمیّ  و حضور  جا منظورم 

انقالب[  پیوند  توده  ]رهبری  میانهبا  در  مردم  بلکه،  های  نیست.   امر سترگ  این  راه  ی 
ی ما به آن  همههایی است که ممکن است  ام به خطرات دیگر و از جمله وجود ضعفاشاره

ی یک  زندگ  که معنای وقف نمودن سراسرِ   یماین گونه بیندیش  بخواهیماگر     دچار شویم.
های به ظاهر پیش  را با دغدغه  فکرش  نباید  هرگز  این است که فرد  گویا  انقالب  در راه  فرد

برد، یا این  ش از کمبود چیزهای معینی رنج مینظیر این که فرزند هایی ، دغدغهپا افتاده
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کفش بچهکه  یا  هایهای  و  شده،  فرسوده  دستاش  از  خانواده  رسی عدم  برخی  به  اش 
های فسادِ  ببه میکرُ  برای آلوده شدن را ، آن گاه است که راه ، پریشان سازدهانیازمندی

 ایم.آینده کامالً باز نهاده

توانند و نباید به  که فرزندان ما نمی  ، ما بر این باور بوده و هستیمدر مورد خودمان
رس فرزندان شهروندان عادی کشور به دور رسی داشته باشند که از دستچیزهایی دست

  باشد  هایی همانباید  دقیقاً    بگیردقرار  تواند در اختیار فرزندان ما  است. امکاناتی که می
را درک نموده و تالش    نکته  های ما باید اینهاست.  خانوادهفرزندان توده  که در اختیار

ها صورت  کنند که تا به همین شکل باقی بماند.  درست است که انقالب به دست انسان
 شکل دهند.ی انقالبی خود را روز به روز گیرد، اما افراد انسانی باید روحیهمی

در رأس این ستون تناور قرار دارد و ما    فیدل   رویم.این گونه است که ما به پیش می
پس از او بهترین کادرهای حزبی     ساریم و نه واهمه داریم.از گفتن این واقعیت نه شرم

اش، بالفاصله و آن چنان نزدیک قرار ها خلق در تمامیتقرار گرفته و در پشتِ سر آن
کنیم.  ساختاری که بدین ترتیب به وجود آمده  اش را احساس می دارد که ما نیروی عظیم 

اند،  ساختاری مستحکم از آحاد انسانی است که همگی به سمت هدف مشترکی در حرکت 
باید اند، خلقی که برای  آگاهی یافته  انجام شود  زنان و مردانی که نسبت به آن چه که 

 کند. خروج از قلمرو نیاز و ورود به قلمرو آزادی مبارزه می 

توده  می این  سازمان  را  خود  انبوه  حاصلی  که  امری    به نیاز    بهوی    آگاهی  دهد؛ 
که مانند    نیرویی   ، نیست  وی متفرقی وسیع دیگر یک نیردهی است.  این تودهسازمان 
 که شده و در   ایوسیله سعی دارد که تا به هر ، وشده  هزار تکّههای نارنجک دستی ترکش
 ماید.ن تأمین نای نامعیّخود را برای آینده ناگزیر با همتایان خویش، جدالی

  ، وپیش استهای بسیاری در گذشتگی- خود- از هنوز برای ما کامالً روشن است که 
گام  بپردازیم که ملّتی پیش  حماسی   به ازای این واقعیتِباید بهای گزافی را    ما  ن که ای

نیز به خوبی به این نکته آگاهیم که برای حقِّ    ها ماتک  - تک هستیم.  در جایگاه رهبری،  
پیش آمریکا  در  که  داریم  قرار  مردمی  در صدر  ما  که  این  استگفتن  بها    آهنگ  باید 



 ارنستو چه گوارا 

49 

 

دانیم هر کدام از ما سهم خویش از فداکاری را با اشتیاق تمام پرداخته، و می   24بپردازیم. 
ای بوده که بر دوش ما قرار داشته، و آگاهیم  که پاداش ما رضایت خاطر برای انجام وظیفه

رویم که به تدریج که بدین ترتیب در کنار دیگران به سمت ایجاد انسان نوینی به پیش می
 شود. یانداز ظاهر مدر چشم 

 25ام بپردازم:گیری بحثحال اجازه بدهید که به نتیجه

 ها آزادتریم زیرا که تواناتریم؛ ما تواناتر هستیم زیرا که آزادتریم. ما سوسیالیست

ماند گوشت  آن چه که میبندی آزادی کامل ما قوام گرفته است.   هم اکنون، استخوان
ی  فرید.  آزادی ما و گذران روزانه و پوست است و پوشش، که آن را نیز ما خواهیم آ

گذشتگی ما امری آگاهانه است:  - خود- آن با پرداخت خون و فدا به دست آمده است.  از
 .بپردازیمبرای بنای آزادی خویش  باید  بهایی که

های  ایم طوالنی و بخشاً نیز ناشناخته است.  ما محدودیت مسیری که در پیش گرفته
سازیم.  ما یکم را، ما، خودمان را، می - و- ی بیستسان سدهکنیم.  ما انرا درک می خویش  

کنشِ در  را  را  خود  نوین  مرد  و  زن  داده،  شکل  کنارِ  روزانه  نو  آوریفن  در  های 
 آفرینم. می

های مردم بوده و از مسیر ترین فضایل اخالقی و آرمان اشخاص تجسم عالی مادامی که  
 ش بازی خواهند کرد.ها نقاصلی خارج نشوند در بسیج و رهبری توده

 گشاید.اند، راه را میها که در حزب گرد آمدهگروه پیشتاز، یعنی بهترین

 
به طور منظم در   –یابی به قدرت انقالبی از جنگ چریکی تا دست  –انقالب کوبا   مختلفهای بررسی مرحله  ۲4

ی  دهندهی کوبا به عنوان نمادی از آزادی و نشانآمده است.  او همواره اهمیت نمونه چههای رانیها و سخننوشته

در این سازد.  ی جهان سوم برجسته میفته را برای بقیهنیا-ی بنای سوسیالیسم در یک کشور توسعهی مراحل اولیه ثمره

 :نمودرجوع  نیز ربه منابع زی توانمی  ،تر بدان اشاره شدهافزون بر منابعی که پیشزمینه، 
“Farewell to the International Brigades for Voluntary Work” (1960) and “The Cuban 
Revolution's Influence in Latin America” (1962). 

هایی است که در سراسر آثار وی  ترین فرایافتبندی برخی از مهم در این جا در واقع جمع چههای گیرینتیجه ۲5

شامل فلسفه، اخالق و    را  یکامل طیف  نظراتاین نقطه شده است.    هم آمیختهپراکنده بوده، و در این اثر به شکلی شیوا 

 گیرد. دربر می  سیاست
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تمام  ها بسته بوده و  دهند.  امید ما به آنخشت اصلی کار ما را جوانان تشکیل می
 ها را برای به دست گرفتن درفش انقالب آماده سازیم.تالش ما این خواهد بود که آن

نامه این  دستِاگر  نارسا  گاه  ی  آن  سازد،  روشن  را  چیزها  برخی  باشد  توانسته  کم 
 ی نوشتن آن بوده دست یافته است. انگیزهتوان گفت که به هدفی که می

 با درودهای صمیمانه، 

 26یا مرگ یا میهن! 

 

 

 
26 Patria o muerte! 



 

 



 

 

 ی وداعِ چه به فیدل کاسترونامه

 هاوانا )آبانا( 

 ( 1965سال کشاورزی )

 فیدل،

آورم که تو را در روزی را به یاد می  ؛آورمدر این لحظه چیزهای زیادی را به یاد می
راه  که از من خواسته بودی که با شما هم  مبینای را میآن لحظه  ؛ی ماریا آنتونیا دیدمخانه
کشاکش  ؛ شوم تمامی  مرحلهو  در  که  آمادههایی  سرسازیی  آن  با  میکلّ-و- ها    زدیم ه 

 شود.ام زنده میدر برابر دیدگان همگی  اکنون

که در صورت  بپرسند  کسی را    نشان  اگر یادت باشد یک روز آمده بودند که نام و
واقعی بودن امکان   و دقیقاً آن لحظه بود که همگی از  خبر بدهند،ید به او  کشته شدن ما با

که شخص در یک انقالب   به این واقعیت پی بردیم  بود که ها بعد  خورده بودیم. جا مرگ
در راه    بسیاری از رفقای مامیرد.   شود یا می)در صورتی که واقعی باشد( یا پیروز می

 پیروزی انقالب به خاک افتادند. 

پیدا  تری  بوی هیجانی کم- و- ما رنگتر شدن  خاطر پخته  به  چه همه چیزاگر  امروز
کنم که آن  می  احساس  شود.  آمد بار دیگر برای من تکرار میآن پیشعین  ، اما  کرده

،  امبود به انجام رسانده  وند زدهبه انقالب کوبا پی  در این سرزمین  را که مرا  مابخش از وظیفه 
خلق تو که اکنون به من نیز تعلق دارد،    و بامامی رفقا،  ت  اتو، ب  با  خواهممی  و اکنون

 بگویم.وداع 

من در این جا به طور رسمی از تمامی مواضع خود در رهبری حزب، از مقام خود به 
.   کنمنظر میصرفکوبا    یو از شهروند   استعفا داده  خود  سرگُردیی  عنوان وزیر، از درجه

که    یپیوندهایتنها     سازد.مرا به کوبا متصل نمی  یبه طور قانونی هیچ چیزدر این لحظه  
 از سرشت دیگری است، پیوندهایی که قابل گسستن نیست. کند وصل می به کوبا  رام
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تمام برای    گذشتگیِ- خود- بینم که با صداقت و ازام، میبا مروری بر زندگی گذشته
ذکر من این بوده باشد    کوتاهی قابلتنها    شاید  ام.  تالش نموده  یانقالب  پیروزمندی  تحکیم

ه  تر به تو اعتماد نکرده، و نتوانست بیش  ما در سیرا مایسترا  دیدارِ  ی نخستِکه از همان لحظه
 تر درک کنم. های عالی تو را به عنوان یک رهبر و یک انقالبی سریعخصیصه بودم

در   به خلق ما را  افتخار تعلقام، و در کنار تو  را پشت سر نهاده  یشکوهپُرروزهای  
غم عین حال  در  و  تابناک  ندرتانگیز  روزهای  به  نمودم.   لمس  کاراییب    بتوان   بحران 

تر از  ذکاوتمندانه  قادر باشد که  یروزهای دشوار  چنان  را یافت که در آن  مردیدولت 
 تو عمل کند. 

کنم که بی هیچ تردیدی از تو پیروی نموده، و با طرز تفکر تو  افتخار میهم چنین، 
 ام.سانی داشتههم هاات نسبت به خطرات و انگیزهو قضاوت نگرش ی و نحوه

های ناچیز خود  خواهند که من با تالشهستند مناطق دیگری در جهان که اکنون می
ات نسبت به کوبا  تو به خاطر مسئولیت  .  کاری را که انجام آن برایها یاری برسانمبه آن

جدا شدن ما از   که زمان  گونه استتوانم انجام دهم، و این  به راحتی می   من  جاز نیستمُ
 .رسدمی فرا دیگر- یک

دهم.  و اندوه انجام می  شعفای از  که من این کار را با آمیزه  بیافزایماین را هم  باید  
سازنده  من یک  عنوان  امیدجوانه  ، به  عزیزترین  مهای  و  کهرا  را  قلب  هایی  جا در  ام 

که    گوییگذارم؛  ، و خلقی را که مرا به فرزندی پذیرفتند، در این جا باقی میاند گرفته
ام را، ، روح انقالبی خلق ماتو آموخته  از  را که  باورهایی   شود.می  کنده  امجان ای از  پاره 

ی نبرد  تازه  هایمیدان  با خود در  من  ترین وظایف راو احساس به انجام رساندن مقدس
آن چیزی است که به  حمل خواهم کرد.  مبارزه بر علیه امپریالیسم در هر کجا که باشد  

 بخشد.ام التیام میهای درونیمن به میزان زیادی آرامش داده و به زخم

  هیچ گونه مسئولیتی   باشد  برای من  به جز این که الگویی   کوبا   کنم که باز هم تکرار می
من  ی نهایی زندگی من در زیر آسمانی به جز کوبا فرا رسد،  در قبال من ندارد.  اگر لحظه

گزارم  سر خواهم نمود.  سپاس یاد تو به ی این خلق و به ویژه یاد و خاطرهآن لحظه را با 
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 م ها وفادار خواهام به آنی حیاتتا آخرین قطره  ای، وبرای هر آن چه که به من آموخته
 ماند.

ام، و سعی خواهم نمود که به آن  ما شناخته شده  انقالبِ  خارجیِ  همواره با سیاستِ  من
کوبایی بودن را احساس نموده و رفتارم  ت یک انقالبیِادامه دهم.  هر جا که باشم مسئولیّ

ام  کوبایی خواهد بود.  از این که هیچ چیز مادی برای همسر و فرزندان   مانند یک انقالبیِ
خواهم  ها چیزی نمیام.  برای آنخجل نبوده، بلکه از آن شادمان  نه تنها  امبه جا ننهاده
 دانم که امکانات الزم برای زیستن و آموزش در اختیارشان نهاده خواهد شد. چون که می

کنم که در ام در میان بگذارم، اما احساس می ای زیادی داشتم که با تو و مردم چیزه
از بیان آن چه که در درون من می اژه این جا ضرورتی نداشته باشد.  و   گذرد قاصرها 

 ام پایان دهم.جا به نامه  همینبوده، پس همان به که در 

 به امید پیروزی.

 یا مرگ یا میهن! 

 گیرم! ات میام در آغوشبا تمامی شور انقالبی

 

 
 



 

 



 

 



 

 

 


