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  اندره شئر: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ٠٤
  

 !مبارزه عليه امپرياليسم مرز نمی شناسد

  
   

 رسد می نظر به قھرمان نمادی و آليست ايده ماجراجوی يک صورت به او اغلب. تاس اسطوره يک گوارا چه ارنستو
» شئر آندره «قلم به» گوارا چه «کتاب. ماست دست در کمی بسيار اطالعات او سياسی اعتقادھای و ھا ايده مورد در ولی
 بخش زير در ما. کند می جبران را کمبود اين رسيده چاپ به لمانا در» روسا پاپی «انتشاراتی بنگاه سوی از تازگیب که
  .دھيم می قرار خوانندگان اختيار در کتاب اين از را» فريقاا در«

*****  

سخنرانی او . در نيويورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور يافت» گوارا چه «١٩۶۴مبر سال  دس١١روز 

ی که ئ کشورھاۀمبارز.  نمونه و شاھد از دوران معاصر در جھت محکوم کردن امپرياليسم بودۀئبه طور کامل با ارا

در ھمان دقايق اول سخنرانی » چه«.  داشت انی ویای در سخنر بردند، جايگاه ويژه ھنوز زير يوغ استعمار رنج می

مريکای التين در افريقا و اھا نفر از مردم آسيا و  نياليسم به صدا درآمده است و ميليونوناقوس مرگ کل«: خويش گفت

ھا حق تعيين سرنوشت خويش و رشد و تکامل مستقل کشور خود را  آن. وجوی يک زندگی نوين به پا خاسته اند جست

  : او در عين حال مشخص کرد) … («کرده اندتحميل 
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توان بين استثمارگران و استثمارشوندگان و  آميز را نمی ما به عنوان مارکسيست بر اين عقيده ايم که ھمزيستی مسالمت«

طور  حق استقالل کامل در مقابل ھر نوع سرکوب استعماری ھمين. شوندگان برقرار کرد يا بين سرکوبگران و سرکوب

ی مانند گينه و آنگوال و ئرو ما ھمبستگی خود را با کشورھا  از اين.ملل متحد به رسميت شناخته شده استاز طرف 

 قاھره در چارچوب ۀما حاضريم بر مبنای بياني. داريم برند، اعالم می موزامبيک که ھنوز زير يوغ استعمار به سر می

  ».ھای خود از اين کشورھا حمايت کنيم یئتوانا

 در ١٩۶۴بر و اکت١٠ تا ۵ش کشورھای غيرمتعھد که در روزھای  پايانی ھمايش دوم جنبۀبه بياني» چه«در اينجا 

کرد و از کشورھای  نياليسم را محکوم میو قاھره با لحنی تند کلۀبياني. کرد پايتخت مصر تشکيل شده بود، استناد می

دی و  امکانات ماۀال قرار داشتند با ھمگبخش مناطقی که زير يوغ استعمار پرت  آزادیۀاز مبارز«: خواست عضو می

الی گينه بيسائو و آنگوال و گھای پرت ھای نظامی تنھا متوجه مستعمره ھر چند که کمک» .مالی و نظامی خود حمايت کنند

ھای  خواھانه و محکوم کردن دخالت موزامبيک بود، با اين حال ابراز ھمبستگی اين فراخوان با مبارزات آزادی

توانستند خود را برای کمک به  می» چه«در نتيجه رھبران کوبا و . ھود بودفريقا در تمام بيانيه مشا ۀامپرياليستی در قار

  : گفت» چه«. فريقا عليه امپرياليسم موظف احساس کننداھای  خلق

ھای خود  مسأله اين نيست که با عزمی راسخ در مقابل امپرياليسم يانکی از خود دفاع کنيم، بايد امپرياليسم را در پايگاه«

  ».نی اوست، مورد حمله قرار دھيم جھاۀدر مستعمرات و نيمه مستعمرات که به عنوان پايگاھی در خدمت سلط

ھای کوتاھی در چين و اروپا  فريقا رفت که تنھا با مالقاتا ۀبرای يک سفر چندماھه مستقيم از نيويورک به قار» چه«

  )…. (قطع شد

نو آگوستي«سفر کرد و از جمله با ) بنين امروزی(او از الجزيره به مالی و سپس به کنگو برازاويل، گينه، غنا و داھومی 

 و MPLAاين گام اول در ھمکاری چندين ده ساله بين .  مالقات کرد MPLAبخش خلق آنگوال رھبر جنبش آزادی» نتو

 شکست ١٩٨٨ھا در سال  آن. ی در آنگوال بودئ با حضور دھھا ھزار سرباز کوبا٨٠ و ٧٠ ۀکوبا شد که اوج آن در دھ

ای در دفاع از آنگوال و در استقالل ناميبيا و   نقش تعيين کنندهفريقای جنوبی وارد آوردند واسنگينی به رژيم نژادپرست 

  . کردندءفريقای جنوبی ايفااسرنگونی رژيم آپارتايد در 

 اين سفر گفت که کوبا بارھا ھمبستگی خود ۀطی اقامت خود در غنا در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد انگيز» چه«

اکنون طرف » .فريقا بسيار کم استالکن شناخت ما از «م کرده است، ی اعالئفريقاارا با نيروھای مترقی کشورھای 
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ی در رابطه با رشد و تکامل مشترک از طريق ئفريقااتوانست تصور مشخصی به دست آورد که کشورھای  ی میئکوبا

  )…. (ی در سر دارندئھا ھا و چه خواست  اقتصادی چه نيازۀروابط دوجانب

موند  له« فرانسوی ۀای در روزنام ، طی مقاله١٩٩٧ھا سال بعد، يعنی در سال  ده» احمد بن بال«جمھور الجزيره  يسئر

فريقا ااعتقاد داشت که » چه«او نوشت . طی مالقاتش در الجزيره به خاطر آورد» چه« خود را با حبنص» ديپلماتيک

فريقا اھای خود را روی  ششرو او در نظر دارد توجه و کو امپرياليسم است و از اين»  زنجيرۀترين حلق ضعيف«

 ما در راه است ۀشايد کمک به تسريع فرا رسيدن انقالبی که در قار همن سعی داشتم مشخص کنم ک«. متمرکز کند

تواند و بايد مورد پشتيبانی از خارج باشد ولی قبل از ھر چيز بايد منابع داخلی  يک انقالب مسلحانه می. بھترين راه نباشد

  )…(» .سيج کندرا که مبارزه بر پايه آن عملی باشد، ايجاد و ب

-یئ در دومين سمينار اقتصادی برای ھمبستگی آسيا١٩۶۵ روریب ف٢۴فريقا روز ا ۀدر پايان سفر خود به قار» چه«

. المللی بود اين آخرين حضور او در يک ھمايش بين: دانست کس در آن زمان نمی ای که ھيچ مسأله. ی شرکت کردئفريقاا

ش بر مودت با اتحاد  ادر نيويورک در سخنرانیمتحد ملل ل در مجمع عمومی  قبۀدر اين ھمايش نيز او مانند چند ھفت

ھای ديپلماتيک معاھدات ذاکره مدانيم که پس از  ما فقط می«: جماھير شوروی و ديگر کشورھای سوسياليستی تأکيد کرد

ليون تن نيشکر با نرخ  مي۵ رسيده که بر مبنای آن ما ءتجارتی مناسبی به نفع کوبا با اتحاد جماھير شوروی به امضا

طور جمھوری خلق چين ھمين قيمت را به ما خواھد  ھمين. المللی آن است، خواھيم فروخت ثابت که باالتر از نرخ بين

  ».پرداخت

: بندی کرد طور جمع ا اين اعمال انترناسيونال پرولتری از طرف کشورھای سوسياليستی رۀدر سخنرانی خود نحو» چه«

توانيم   زمين نمیۀای از کر در اين مبارزه بر سر مرگ و زندگی مرزی وجود ندارد؛ ما در مقابل وقايعی در ھر گوشه «

سوب طور که شکست آن نيز شکست ما مح  پيروزی يک کشور بر امپرياليسم پيروزی ماست، ھمين. تفاوت بمانيم بی

ای بھتر  ی است، که برای آيندهئھا اعمال انترناسيونال پرولتری نه تنھا وظيفه، بلکه الزام ضروری برای خلق. گردد می

مريکای شمالی و يا از ھر جای ديگر اقداماتی عليه اکه دشمن امپرياليستی، حال چه از  ھنگامی .کنند مبارزه می

ی لزوم اتحاد بين ئًدھد، آنگاه يک منطق کامال ابتدا سياليستی انجام میداشته شده و يا کشورھای سو کشورھای عقب نگاه

اگر ھيچ دليل ديگری برای اين اتحاد وجود . کند داشته شده و کشورھای سوسياليستی را تعيين می ھای عقب نگاه خلق

  ».کننده است نداشته باشد، حداقل دشمن مشترک يک دليل قانع

ھای نظامی الزم نيز در نظر گرفته   تأمين سالحۀبايد مسأل» د انترناسيوناليسم پرولتریبر مبنای قواع«او تأکيد کرد که 

برد ما تفکر مديری را که در مورد لزوم اعزام تانک به  اگر در يک کشور سوسياليستی که در جنگ به سر می«: شود

پنداريم، به ھمين صورت  چ میھا را تضمين کند، پو جبھه ترديد دارد، زيرا جبھه قادر نيست پرداخت قيمت تانک

کند و برای اين کار نياز به اسلحه دارد به ھمان اندازه  ل ضمانت پرداخت خلقی که برای آزادی خويش مبارزه میوکنتر

  تواند کاال محسوب شود و بايد در چارچوب ممکن و الزم در اختيار در جھان ما اسلحه نمی. تصور پوچی است

، اتحاد جماھير شوروی و »چه «ۀبه گفت» . مبارزه عليه دشمن مشترک خواستار آنندی قرار گيرد که برایئھا خلق

با وجود اين او نسبت به کشورھای سوسياليستی انتقادات . کنند جمھوری خلق چين بنا بر ھمين موضع از کوبا حمايت می

به نظر او کشورھای . نمود تھم میبا استعمارگران غربی م» دستی تاکتيکی ھم«ھا را به  کرد و حتا آن شديدی ايراد می

» تجارت بر پايه منفعت متقابل «ۀسوسياليستی موظف بودند به کشورھای غيرمستقل کمک کنند و اينجا مسأل

مطابق با قيمت بازارھای «ی ئسياآی و ئفريقاابه نظر او اين بدان معنی بود که کشورھای . توانست مطرح باشد نمی

ی را ئند کاالھا اھا مجبور که آن آيد عرضه کنند، در حالی درد و رنج فراوان به دست میجھانی مواد خام خود را که با 
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: گرفت نتيجه می» چه» «.شود به ھمان قيمت بازارھای آزاد ابتياع کنند ھای اتوماتيزه شده توليد می نيز که در کارخانه

کنون گام در راه آزادی خود نھاده اند، ی را که ائ کشورھاۀکشورھای سوسياليستی بايد بخشی از مخارج رشد و توسع«

  ».دست استعمارگران امپرياليستی بوده اند ھا تاکنون به نحوی ھم ولی آن. دار شوند عھده

ًظاھرا اتحاد شوروی . البته مسکو زياد خشنود نبود. ی او قرار گرفتئفريقاان اسخنان وی گويا بسيار مورد توجه مخاطب

 طوالنی بين حثیببه کوبا » چه«پلماسی خود در ھاوانا استفاده کرد و پس از بازگشت در واکنش به اين سخنرانی از دي

ھای فراوانی وجود دارد ولی ھيچ  زنی ھا شايعات و گمانهحث بدر مورد محتوای اين . او و فيدل کاسترو صورت گرفت

ی را ئھا گيری که چه نتيجه رسد اين می صريحی از کدورت جدی بين دو رھبر انقالب در دست نيست، بلکه به نظر ۀنشان

صاحب اختيار شد تا در کوبا » چه«. تر در مرکز توجه اين مذاکرات قرار داشت فريقا گرفت، بيشابايد از تجربيات 

  .ھدف جمھوری دمکراتيک کنگو بود. فريقا را گردھم آوردان مبارزه در اداوطلب

به رياست دولت انتخاب شده » پاتريس لومومبا«.  رھا کرده بوديمج استقالل يافته و خود را از بل١٩۶٠کنگو در سال 

 در نظر داشت از وابستگی مجدد يمج بلۀی از سلطئاو از نمايندگان راديکال جنبش ضداستعماری بود که پس از رھا. بود

. رو شد ثبات کردن ارتجاع روبه  با تحريم و بیءز ھمان ابتدادولت وی ا. جمھوری دمکراتيک نوپا جلوگيری نمايد

» کاتانگا«در ايالت سرشار از منابع زيرزمينی » موسی چومبه«طلبانه به رھبری  ھای نظامی و جنبش تجزيه شورش

 شدند ولی ً مجددا وارد کنگويمیجملل متحد تقاضای کمک کرد و سربازان بلدر چنين وضعيتی لومومبا از . پديد آمد

 از سرنگونی ١٩۶٠مبر فاع از تماميت ارضی کنگو، در سپتبه جای دفاع از دولت دمکراتيک و دمتحد ملل نيروھای 

. حمايت کردند» ژوزف موبوتو«و فرمانده کل قوا و ديکتاتور بعدی » کازاووبو«جمھور کشور  يسئلومومبا به وسيلۀ ر

  . قرار داشتند، به قتل رسيديمجت سربازانی که زير فرماندھی ارتش بل به دس١٩۶١ نوریج ١٧پاتريس لومومبا روز 

گاستون «بخش ملی کنگو به رھبری  ھا جنبش آزادی ترين آن پرقدرت. ھای متعددی عليه ديکتاتور به پا خاستند گروه

ا زير بخش، بخش وسيعی از شرق کشور ر  نيروھای جنبش آزادی١٩۶۴اواسط . بود» لوران کابيال«و » سوماليو

 بخش عظيمی از بقيه کشور را زير Christophe Gbenye» ِکريستف ژبنيه«سيطره خود داشت، گروه ھوادار 

  .ل خود گرفته بودوکنتر

ھای نظامی فراوانی در  مريکا برای جلوگيری از دستيابی نيروھای سوسياليستی کنگو به قدرت، کمکا ۀاياالت متحد

 با اعزام چترباز يمجطور بل ھمين.  قدرت را در کنگو به دست گرفت١٩۶۴ً چومبه نھاد که نھايتا در سال اختيار موسی

  .فريقای جنوبی به نفع موسی چومبه در مبارزه شرکت کردنداو رژيم نژادپرست 

تی قاره در واکنش به اين رويکرد الجزيره و مصر که در آن زمان در صدر کشورھای دارای گرايشات ضدامپرياليس

کدانه از ؤھا م آن. بخش کنگو را با سرباز و سالح حمايت خواھند کرد قرار داشتند اعالم کردند که جنبش آزادی

  .ًکشورھای ديگر نيز خواستار کمک شدند که طبيعتا مورد قبول کوبا واقع شد

در سال «: آورد به خاطر می» يام بوھه«ی ئ کوباۀ در مجل٢٠٠٧در ماه مه » ِيس ِاوليزس استرادا لسکای«، »چه«رزم  ھم

طی . دار شد ی را برای کمک به خلق کنگو عھدهئن نظامی کوباارھبری يک گروه صد نفری از مشاور» چه «١٩۶۵

ی عميق در کنار افکار ئ چنين تفکر قبيله ی و ھمئی ما شاھد فقر و بينوائھای کنگو گذار در مناطق عملياتی پارتيزان

ھا در تقابل با رشد و تکامل   اين پديدهۀھم. داری و مذھبی که گريبانگير دھقانان بود، شديم بردهپدرساالرانه و فئودالی و 

ھا کار خود را به عنوان مشاور نظامی  یئ مسلحانه قرار داشت و باعث شد که کوباۀيافته برای مبارز  سازمانۀگسترد

 سودمندتری برای تعليمات چريکی و برای ۀزيرا شيوی به مبارزه بپردازند، ئپرستان کنگو کنار نھاده و در کنار ميھن

  ».ھای ما بود  انترناسيوناليستۀاخالق مبارز
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المللی يافته بود در صدر گروھی که از کوبا آمده  که در آن زمان شھرت بين» چه«دانستند که  ی نمیئشورشيان کنگو

در سال . عيتی که پديد آمده بود راضی نبودندھا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و از وض آن. بود، قرار دارد

پالسيد «پخش شد، » یئفريقاافيدل، چه و اوديسه «لم مستندی که به وسيلۀ صدا و سيمای اتريش زير عنوان  ف٢٠١۶

بودن مسؤوليت » چه«ميزبان شخصيتی مانند «: که يکی از فرماندھان به نام شورشيان بود به ياد آورد» کيتونگوا

در کنگو است و آن وقت ھمه » چه«ھا اطالع پيدا کنند که  یئمريکااما نگران بوديم که . ود به ھمراه داشتسنگينی با خ

ھای  و سازمان» .»چه« خوشحال بوديم ولی نه از حضور ءما از حضور رفقا. شد ھای آنان متوجه کنگو می فعاليت

 پيش ناپديد شده بود اکنون در کنگو فعاليت که از مدتی» چه«زودی از حضور وی مطلع شدند که مريکا باجاسوسی 

ھای لجستيکی شورشيان از طريق   خود را عليه شورشيان تشديد کردند، مزدور جلب کردند و راهۀھا مبارز آن. کند می

  )…. (را قطع نمودند» تانگانياک «حيرۀب

» چه«. جبور به خروج از کشور شدندھا م یئ کوبا١٩۶۵مبر  نو٢٠روز . رو شد ًنھايتا مبارزه در کنگو با شکست روبه

جنگ در کنگو ادامه » .ای از عظمت وجود نداشت نشينی ھيچ نشانه در اين عقب«:  خود نوشتۀھای روزان در يادداشت

 به وسيلۀ ١٩٩٧سکو تازه در سال  سه سه. کودتا کرد و قدرت را در دست گرفت» سکو سه موبوتو سه« روز بعد ۴. يافت

به حمايت از او پرداخته بود، سرنگون » چه«ھا سال پيش  يعنی ھمان فرماندھی که ده» ره کابياللوران دزي«شورشيان 

  .شد

 تاريخی خود را که فيدل کاسترو ۀنام فريقا وداعااو قبل از سفر به . راه بازگشت به کوبا مسدود شده بود» چه«برای 

نوشت » چه«در اين نامه خداحافظی . نوشته بود تأسيس حزب کمونيست کوبا قرائت کرد، ۀ در کنگر١٩۶۵اوايل سال 

من ھمواره … )ِاگر يک انقالب درست باشد(دھد  شود و يا جان خود را از دست می در يک انقالب انسان يا پيروز می«

ھر جا ھم که باشم اين مسؤوليت را . خود را در سياست خارجی انقالب ما بازيافتم و کماکان نيز بر ھمين عقيده ام

  ».ی نيز عمل خواھم کردئی ھستم و به عنوان يک انقالبی کوبائکنم که يک انقالبی کوبا میاحساس 
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