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 سوسياليسم به روايت چه گوارا

 
دگرگونی  ١٩۶٧ سال] فرجام زندگی اش در[تا  ١٩۵٩  ارنستو چه گوارا از ھنگام پيروزی انقالت کوبادر سالۀانديش

مريکای التين ھمچنان مضامين اجھان گستر عليه امپرياليسم و مبارزات رھائی بخش  ھرچند نبردی. بسياری يافت

اين دغدغه ھا باانتقاد فزاينده از بن  ١٩۶٣ تأمل و تفکر و کنش سياسی وی باقی ماندند، با اينھمه از سال اصلی

 .تنگنا کشانده بود ند که الگوی ھای شوروی و اروپای شرقی را بهبستی ھمراه شد

جماھير شوروی و مارکسيسم به تعبير   اتحادۀچه گوارا ھر روز اندکی بيشتر از پندارھای نخستين خويش در بار ارنستو

 نوشت از )وزير فرھنگ کوبا(به دوستش آرماندو ھارت ١٩۶۵در سال  وی در نامه ای که. آن کشور فاصله می گرفت

گرديده به سختی خرده  که با انتشار خودآموزھای شوروی برای تعليم مارکسيسم در کوبا پديدار» عقيدتی دنباله روی«

 انديشه ھای انتقادی مانند فرناندو مارتينز ۀوقت ناشران مجل اين برداشت وی ھمسو با نظری بود که ھمان. گرفته بود

اين خودآموزھا که . بودند  دانشگاه ھاوانا به دفاع از آن برخاستهۀھا در بخش فلسف الونزو و دوستان آن ھرديا، اوره ليو
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حزب پيش از اين به : نديشیايراد را دارند که نمی گذارند بي اين عيب و«می خواند » اوراق قطور چاپ شوروی«وی 

 .)١(» ھستی ھا  آنۀرا کشيده است و تو اينک فقط ناچار به فروبردن انديشه ھای پرداخت آن جای تو زحمت

مساوات طلبانه تر و مبشر   سوسياليسمی راديکال تر،ۀالگوئی ديگر، روشی متفاوت برای پايه ريزی شالود جستار

 .چشم می خورد ھمبستگی افزون تر بيش از پيش نزد وی به روشنی به

ی نيست که پاسخی برای ھر چيز ا نظامی دربسته يا استدالل فرجام يافته] در اين يادداشت ھا[» چه«انديشه ھای  حاصل

 مسائل بسياری مانند دموکراسی سوسياليستی و يا پيکار عليه ۀبار تأمالت وی در. را در خود فراھم آورده باشد

اما در . سرانجامی راه نبرد  آن گسسته شد و ناگزير بهۀ با مرگ وی رشت١٩۶٧ناتمام ماند زيرا در سال  ديوانساالری

حتی جنبه ھای مثبتی ھم در نيمه تمام ماندن انديشه ھای «  ساخته ز ھره دياست که خاطر نشاناين مورد حق با مارتين

، از رفقايش به )…(را  ھا ھا را می نماياند و ھم راه انديشمند بزرگ آنجاست، ھم دشواری. توان يافت می) …(» چه«

 از تفکر خود دفاع وقتی کسی واقعاً . آميزندرا با يکديگر بي اصرار می خواھد که فکر کنند، مطالعه کنند، عمل و نظر

بليغ و  سخنان) …(دژ سوداگرانه ) …(است بتوان آن را به جزميتی فرو کاست و يا به  کند ديگر غير ممکن

 ».مبدل ساخت) ٢(دستورھای کار 

روف به که سوسياليسم مع بسته بود» کشورھای برادری« نخست اميد ھای زيادی به ١٩۶٠–١٩۶٢در سال ھای  گوارا

بازديد از اتحاد شوروی و کشورھای اروپای شرقی و از سر گذراندن  پس از چند. در آنھا پا گرفته بود»  موجودواقعاً «

در . نمايان می ساخت سال ھای گذار به سوسياليسم در کوبا او مواضع انتقادی خويش را بيش از پيش  نخستينۀتجرب

ً » الجزيره«مشھور  »سخنرانی « ھنگام١٩۶۵ در سال مجال ھای چندی و مشخصاً   وی اختالفات عقيدتی خود را علنا

 گوی بزرگ اقتصادی در کوباست که می بينيم و  ھنگام بحث و گفت١٩۶٣ - ١٩۶۴ھای  اما از سال. آشکار ساخت

 .گرديده است تکاپوی وی برای شکل دادن به رويکردی متفاوت به سوسياليسم به راستی پديدار

با استقالل بنگاه ھای اقتصادی » بازار سوسياليسم مبتنی بر ساز و کار« گام ھواداران گونه ای از مباحثه در آن ھن اين

 قرار داده بود که از برنامه گوارارا رو در روی ) شوروی سوسياليستی مانند اتحاد جماھير(جوی بازدھی  و و جست

پاداش به بازدھی و قيمت ھائی  به جای. کردمرکزی پی افکنده بر موازين اجتماعی و سياسی و قومی دفاع می  ريزی

پاسخ » چه«با اينھمه در سخنان . کاالھا و خدمات را پيشنھاد می کرد که بازار تعيين می کند، او رايگانی بسياری از

اقتصادی تصميم بگيرد؟ يا به   امور بنيادينۀکه چه کسی بايد دربار يک پرسش را نمی توان يافت و آن اين روشنی به

 .بی جواب مانده بود] تمرکز يافته[ريزی  دموکراسی در برنامه] تعميم[ی ديگر مشکل گويش

کوبا منتشر شده چشم اندازھای نوينی   که به تازگی درگوارا ۀ اين مضمون و چند مضمون ديگر، اسناد چاپ نشدۀبار در

اوراق «ياسی، يکی از اين وی بر خود آموز اقتصاد س» ھای انتقادی يادداشت«سخن بر سر . را عرضه می دارند

ساخته و وی ھنگام  منتشر) به زبان اسپانيولی١٩۶٣در سال (کادمی علوم اتحاد جماھير شوروی اکه  است» قطوری

 گوارا.  خود به ھارت در ميان نھاده بودۀدر نام ١٩۶۵ -١٩۶۶ در پراگ در سال ھای اقامت در تانزانيا و خصوصاً 

شوروی را در  ھائی از تأليف که گزيده ای گنجانده بل  يک کتاب و نه حتی در رسالهقالب خرده گيری ھای خود را نه در

 .)٣(دنبال دارد ه آميز وی را ب مجموعه ای گرد آورده است که تفسير ھای اغلب زھرآگين و ريشخند

حداکثر به چند . دمانده بو» بيرون از دسترسی عموم«راه انتشار اين سند بوده ايم که ده ھا سال ه چندی پيش چشم ب از

دل  بايد سپاسگزار ماريا). ۴(را نقل کنند  ندازند و يا بندھائی از آنبه آن بي پژوھشگر کوبائی اجازه داده بودند که نگاھی

سامان دادن به اين اثر اينک در اختيار  کارمن اريت گارسيا از مرکز مطالعات چه گوارا در ھاوانا بود که با سر و

 ديگری که در خود جای داده گسترش ۀنشر کنونی با مطالب جالب چاپ نشد . قرار گرفته استمنده خوانندگان عالق

کتاب است؛ يادداشت ھائی بر نوشته   که چون پيش گفتاری بر١٩۶۵ اپريلنامه ای به آقای فيدل کاسترو به تاريخ   :يافته
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که ) ١٩۶٣ - ١٩۶۵] (کوبا[رت صنايع  و ھمکارانش در وزاگوارامکالمات  ھای مارکس و لنين؛ گلچينی از رونوشت

ی به شخصيت ئھا بود؛ نامه  در فرانسه و ايتاليا به چاپ رسيده١٩٧٠ ۀاز آن پيش از اين در سال ھای دھ بخش ھائی

نام الطليعه ه  ادواری مصری بۀھائی از مصاحبه ای با نشري ؛ بر گزيده*)، شارل بتلھايم*پل سويزی(ھای گوناگون 

 .)١٩۶۵ اپريل(

و نيز »  موجودسوسياليسم واقعاً «از  ، فاصله گرفتن انتقادی ویگوارااثر در عين حال گواھی است بر استقالل ذھن  اين

 . محدوديت تأمالت وی نيز ھستۀدھند اين اثر نشان. جوی طريقی راديکال تر و جست

 و البته کسی نمی داند که –ه بود نيافت  را به خوبی در»ستالينيسم« ألۀدر آن زمان مس» چه«اين مطلب آغاز کنيم که  از

 ھائی که شوروی را  او بن بست؟تحليل وی در اين باره پيشرفتی کرده بود يا نه ،١٩۶۶ –١٩۶٧آيا بعدھا، در سال ھای 

که او  گو اين! پنداشت لنين می) نپ (ناشی از سرشت سياست نوين اقتصادی…  در تنگنا قرار داده بود ١٩۶٠ ۀدر دھ

اشتباھی «را تصحيح کرده بود و به طنز می گفت  بود شايد پسرو ترين آثار آن نانچه لنين بيشتر زيستهمی انديشيد که چ

کار بستن عناصری از نظام ه ماند که ب  ھمچنان بر اين اعتقاد راسخگوارااما با اينھمه . »!کرد آن بود که درگذشت که

 شانده و به سوی احيای کاپيتاليسمی راه گشوده است که درھای پرتی ک کژراھه  اقتصادی بهۀ تازۀسرمايه داری در برنام

 . می توانستی به چشم ديد١٩۶٣اتحاد شوروی در سال 

 برنامه ريزی را چه کسی بايد انجام دھد؟

ست که گاه با عيب از جذبه عاری دان را نبايد) نپ( نوين اقتصادی ۀ از برنامگواراوجود اين تمام خرده گيری ھای  با

 ھم سو است؛ برای نمونه دليل می ١٩٢۵ –١٩٢٧در سال ھای ) شوروری در اتحاد(ن دست چپیاالفجوئی ھای مخ

 ۀاما گمان. »وجود آوره اند برخوردار از امتياز را به] کاست[کادرھائی ھمدست نظام شده و طايفه ای « که آورد

ی زمان برژنف را به گردن برنامه اتحاد جماھير شوروی سوسياليست تاريخی که تقصير گرايش ھای نوکاپيتاليستی در

زيانبار ستالين را ناديده   نقشگواراکه  نه اين. می اندازد آشکارا اھميت کاربردی اندکی دارد) نپ( نوين اقتصادی

جنايت تاريخی «: وی، اين جمله دقيق و تکان دھنده را می يابيم که »يادداشت ھای انتقادی«در يکی از … انگاشته باشد 

پرستش بيکران قدرت را برپا  آموزه ھای کمونيستی را به چشم حقارت نگريسته و کيش] آن بود که[ستالين  دھشتناک

 .ستالينی به حساب نمی آيد، اما الاقل رد بی برو برگرد آن بود ۀگرچه چنين نظری تحليلی از پديد. »کرده بود

ھمدستی تلويحی «خواست که  اليسم داشتند میبه اصرار از کشورھائی که ادعای سوسي» سخنرانی الجزيره«در  گوارا

 نابرابر با خلق ھائی می ۀبردارند زيرا چنين کنشی به مناسبات مبادل از ميان» خويش را با کشورھای استثمارگر غرب

 ۀدر بار» يادداشت ھای انتقادی« اين مطلب چندين بار در). ۵(که عليه امپرياليسم به نبرد برخاسته بودند  انجامد

ميان » ھمياری« نويسندگان اين مواضع رسمی به مدح و ستايش در حالی که. وز شوروی تکرار شده استخودآم

پنداری با  وزير پيشين صنايع کوبا ناگزير به تصديق آن شد که چنين» چه«پرداخته بودند،  کشورھای سوسياليستی

ال تک تک حکومت ھای کشورھای سوسياليست اعم چنانچه بين الملل پرولتاريا توانسته بود بر«: واقعيت سازگار نيست

 قدرت ھای بزرگ يا] (شوونيسم[اما جای انترناسيوناليزم را وطن شيفتگی . بود موفقيتی می) …(فرمانروا شود 

زخمی است بر تمام روياھای  اينھمه. اتحاد جماھير شوروی گرفته است] اراده[و يا تسليم به ) کشورھای کوچک

 .انھای جھ  کمونيستۀصادقان

کشورھای سوسياليست که بر  صفحه بعد در تفسيری طعنه آميز در باره ستايش خود آموز از تقسيم کار ميان چند

 شورای ھمکاری متقابل اقتصادی ۀاين دار و دست«نظر می کند که   ابرازگوارابنياد يافته است، » ھمکاری برادرانه«

ادعائی در عمل  ی خنجر می زند خود گوياست که چنينھرکس به سودای منفعتی از پشت به ديگر که در آن  )۶(

بتوان فقط از طريق يک کنش واقعی بين الملل پرولتاريائی  متن رسمی به آرمانی اشاره دارد که شايد. راست در نمی آيد
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 يادداشت به تلخی در ھمين راستا بند ديگری از» .امروز به نحو رقت آوری خبری از آن نيست به آن دست يافت اما

پديده ھای توسعه طلبی و داد و ستد «سوسياليست می خوانند  گوشزد می کند که در مناسبات ميان کشورھائی که خود را

 ».يافت طور قطع تسليم کشورھای ضعيف به زورمندان را می توانه تا حدودی بھره کشی و ب نابرابر، رقابت و

سخن به ميان می آورد، ناقد   جماھير شوروی سوسياليستیدر اتحاد» پی افکندن کمونيسم«وقتی خود آموز از  سرانجام

باز در ھمين » چه«و سپس » می توان تنھا در يک کشور بنا نھاد؟ آيا کمونيسم را«اين جدل لفظی را پيش می کشد که 

کرده بود، گرچه بعدھا  شمول انقالب را تصديق به روشنی سرشت جھان«مطلب انگشت می گذارد که لنين  جھت بر اين

 .)٧(سوسياليسم فقط در يک کشور است  طور شفاف بهه ، که اشاره وی ب»به انکار آن پرداختند

 اقتصاد بسيار ۀدربار  وی١٩۶٣ - ١٩۶۴انتقادھای گوارا به خودآموز نشر شوروی به نوشته ھای سال ھای  بيشتر

ھای مستقلی که به قواعد بازار  مقابل قانون ارزش و کارخانه نزديک است، از جمله دفاع از برنامه ريزی مرکزی در

سھيم کردن مديران   ھمچنين نگرانگوارا. ھای مادی فردی از آموزش کمونيستی در مقابل انگيزش وابسته اند؛ دفاع

 .آفرينی درمی يابد را ھمچون اصل فساد کارخانه ھا در منافع مالی است که وی آن

موجود « دفاع می کرد زيرا  ی پويش پی افکندن سوسياليسمھمچون محور مرکز] تمرکز يافته[از برنامه ريزی  گوارا

می پذيرد که در کوبا ] کاسترو[» فيدل«اما در نامه به  .«بشری را از وضعيتی تابع مسائل اقتصادی می رھاند

 .»تدارک برنامه مشارکتی ندارند کارگران در تھيه و«

 ۀدرست دربار. پرسش نرسيدند  پاسخی برای اين به١٩۶٣ - ١٩۶۴ سال ۀکسی بايد برنامه ريزی کند؟ در مباحث چه

برخی :  می توان يافت١٩۶۵ -١٩۶۶» يادداشت ھای انتقادی« ھمين مطلب است که چشم گيرترين پيشرفت ھا را در

را  اصل يک دموکراسی سوسياليستی را مطرح می کنند که در آن تصميمات بزرگ اقتصادی بند ھای آن به روشنی

مشارکت جويند، در حالی که اجرای آن امری  بايد در تدوين مبانی برنامه» توده ھا«نوشت » هچ«. خود مردم می گيرند

 تصميم گيری اقتصادی«اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی پروردن برنامه به مثابه   وی درۀبه عقيد.  فنی استصرفاً 

 ۀپوشش آن اھرم ھای اقتصادی در بار جای خود را به يک ظاھر فريبی داده است که در» توده ھای آگاه از نقش خويش

بايد امکان يابند که سرنوشت خويش را به دست گيرند، «گفت که توده ھا  او به تأکيد می. ھمه چيز تصميم می گيرند

اقتصادی می بايد ناچار به رعايت چنين  ؛ کارکرد فن»نبارند و چه اندازه به مصرف برسانندبگيرند چقدر بايد بي تصميم

 .»را تضمين کند ھشياری توده ھا است که بايد تحقق آن« د که مردم خود برگزيده اند وارقامی باش

کارشناسان باشد، کارگران و به  ۀاو می نويسد که حتی اگر برنامه ای پروريد. مضمون چندين بار تکرار می شود اين

) انباشت يا مصرف توليداتچون نرخ رشد، (دشواری ھای بزرگ کشور ۀ در بار«طور اعم توده ھای مردم اند که 

قابل بحث است اما  ھرچند اين جدائی مکانيکی ميان تصميمات اقتصادی و اجرای آن ھا امری. »گرفت تصميم خواھند

گرچه او ھنوز . سوسياليستی دموکراتيک بسيار نزديک می شود ريزی  برنامهۀشکل بندی آن چنان است که گوارا به ايد

رويکردی  گرائی سياسی، آزادی سازماندھی را از چنين کراتيک کردن قدرت، کثرتنظير دمو  پيامدھای سياسیۀھم

 .)٨(دموکراسی اقتصادی چون و چرائی روا داشتۀ کند، اما نمی توان در اھميت اين بينش تازه دربار استخراج نمی

يافت که بديلی برای دموکراتيکی در  به سوی کمونيسمگوارا مھمی در گذار ۀتوان اين يادداشت ھا را چون مرحل می

بر ودر اکت) سيا(مريکا ا سازمان مرکزی اطالعات ۀبوليويائی گماشت کشان طی طريقی که آدم. الگوی شوروی باشد

 .رحمانه راه را بر آن بستند  بی١٩۶٧

و » توسعه کاپيتاليستی ۀنطري«مريکائی، مؤلف کتاب ااقتصاد دان مارکسيست ) ١٩١٠ - ٢٠٠۴(پل سويزی  * 

اقتصاددان و ) ١٩١٣ -٢٠٠۶(شارل بتلھايم . سوسياليستی بود  نشريه بررسی ماھيانه ناشر انديشه ھایبنيانگذار

حزب کمونيست   به جنبش جوانان کمونيست و سپس بهءکه در دوران به قدرت رسيدن ھيتلر ابتدا تاريخدان فرانسوی
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يس را او بنياد نھاد و در دوران استعمار سوربون پار مرکز پژوھش شيوه ھای صنعتی شدن در دانشگاه. فرانسه پيوست

  .)م(کشورھای جھان سوم شد  زدائی رايزن برخی از

 

 :زيرنويس ھا

دنيای ديگری ممکن است، : گوارا ود و در کتاب نستور کوھان، ارنستو چهبر زمانی اين نامه منتشر نگرديده دي -١

 .١۵۶ - ١۵٨، صفحات ٢٠٠٣ انتشارات نوئسترا امريکا، بوئنونس آيرس،

 خوزه مارتی، ۀ امريکا نوشتۀدر بار نديشيم، مرکز مطالعاتبي“ چه”، درکتاب به »نيسم، سوسياليسم و کمو“چه”« -٢

 .٣٠، جلد دوم صفحه ١٩٨٩ھاوانا، 

 اقتصاد سياسی، انتشارات اوشن پرس، مقاالت علوم اجتماعی، ۀارنستو چه گوارا، يادداشت ھای انتقادی در بار -٣

 .٢٠٠۶ھاوانا، 

تا کنون سی بار به چاپ رسيده،  ١٩٨٧ از سال( اقتصادی ارنستو چه گوارا ۀنگاه کنيد به کارلوس تابالدا، انديش -۴

  آتش، انتشارات ايماجنۀ؛ اورالندو بوره گو، جاد)چاپ کرده است٢٠٠۵ آخرين بار انتشارات روث کاسا، پاناما،

 .٢٠٠١کونتمپورانئا، ھاوانا 

 .۵٧۴، جلد دوم، صفحه ١٩٧٠، انتشارات مسپرو، پاريس، ١٩۵٧ -١٩۶٧ارنستو چه گوارا، آثار  -۵

به زبان انگليسی به آن (» سوسياليسم واقعی«شورای کمک اقتصادی متقابل، گونه ای بازار مشترک کشورھای - ۶

 .)ن می گويندوکيکوم

ھمين کنگره حزب کمونيست اتحاد پانزد که پيشترھا لنين از آن دفاع می کرد،» انترناسيوناليستی«در تضاد با تعاليم  -٧

 ژوزف ستالين از آن ھواداری کرد، از تصويب ١٩٢۴سياسی را که در سال   اين نطريه١٩٢۵مبر  دس١٨شوروی در 

 .گذراند

جلد به چاپ رسيده است، در  جالب توجه است که در مباحثات با ھمکارانش در وزارت صنعت که متن آن در ھمان -٨

 وی ١٩۶۴مبر بدينگونه در بحثی در دس. ان يافترا می تو گوی آزاد و  اصل بحث و گفت ازگواراچند مورد دفاع 

ھوشمندی را   پرورش آزادۀممکن نيست که باوری را با زور از ميان برداشت، چنين کاری ھم«اصرار می ورزد که

 .»متوقف می سازد

__._,_.___ 

  


