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   ریيضم مھدی

   ايران- علی کاظمی : فرستنده
  ٢٠١۶ دسمبر ٠٧
  

 سوم جھان تمامعيار ھمبستگی منادی فيدل وداع
 مردمان و سوم جھان کشورھای سالھا انگاری نداختا بیيعج خروش و جوش به را سوم جھان ساله نود دليف درگذشت

 بھتر ۀنديآ کي برای را خود فشانی جان قرن کي تالش و قدرت تا بودند روزی نيھمچن منتظر آن رھبران و زحمتکش

 ندکن ليتحم آنھا قماش ھر از متجاوزان به را خود یئ توده دمکراسی تا اند آمده آنھا. کنند اعالم انيجھان به تر مطمئن و

 سران قدرت با نباريا بود کرده سپری اشغال و جنگ و استعمار ، نژادپرستی وغي ريز گذشته سال پنجاه تا که سوم جھان

 اشغالگری و تجاوز و جنگ که زنند اديفر تا اند آمده آنھا است کرده جھانی آوردھای دست از دفاع کارزار وارد را خود

 کارزار دانيمه ب یپا جھان % ۶٠ ناخالص درآمد با و ايدن دوسوم از شيب تيجمع با آنھا ميخواھ ینم افکنی نفرت و

 دفاع خود آوردھای دست از است قادر و است شده اجتماعی عدالت فاز وارد جھانی ۀجامع که اند داده ندا و اند گذاشته

 . کند

 کشور کي در که بود دليف بزرگداشت مراسم در سوم جھان کشورھای سران تياکثر شرکت قدرت شينما نياول

 نيا . ستاديا خود پای روی سوم جھان کشورھای نيھم بانیيپشت با نجايا تا کم تيجمع با و محدود امکانات با کوچک

 از المللی نيب مجامع تمام در که بودند متعھد ريغ کشورھای جزو آنھا از بزرگی بخش که سوم جھان رھبران و کشورھا

 . کردند تيحما را کوبا و کردند دفاع باکو منافع از جمله از گريھمد منافع

 اني نژادپرست ميرژ ۀدھند انيپا و افريقا در ديآپارتھا با مبارزه قھرمان موگابه رابرت ھمانند ای برجسته سران وجود

 ماندال نلسون موگابه، بکند خودش نامه ب را مباوهيز کشور و دھد تغيير را مباوهيز نام بود کرده تأجر حتی که تياسم

 کردند بلند را نژادپرستی با مبارزه پرچم نياول ۀ افريقاقار در که ھستند ھا گوارا چه ھاو دليف ھمان لومومبا سيپاترو

 حزب داشت عھدهه ب را پرستی نژاد و استعماری ضد مبارزات رھبری که کشور نيا ستيکمون حزب ليتشک از وپس

 تمامیه ب و جنوبی یافريقا به را ماندال نلسون ۀبرجست تيشخص و دادند سازمان زين را جنوبی یافريقا ستيکمون

 .کردند ارزانی استعمار ريز کشورھای

 کوبا به افريقا گريد رھبران از اریيبس و دکترموگابه ھمراهه ب که بود جنوبی یافريقا ستيکمون جمھور سيرئ زوما نيا

 کندو اعالمً رسما نيالت یامريکا کشورھای به ھمبستگی با را افريقا زحمتکش مردم و رھبران قدرت و روزیيپ تا رفت

 نيالت یامريکا در . ستين جھان در بالنده رویين نيا شکستن درھم به قادر جھان در ئیروين چيھ گريد که دھد نشان
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 در ریيگيپ از ھاوانا در سخنرانی بونيتر از آنھا از ادیيز تعداد و داشتند شرکت مراسم در کشورھا رھبران ۀھم

 . کردند صحبت و فشاری پا ،است شده بدل سوم جھان روز شعار به که اجتماعی تموردعدال

 انساليسال اجتماعی عدالت اجرای و استقالل برای خود که نظامی و اقتصادی قدرتمند دوکشور نيچ و ھندوستان ايآس از

 کشورکوچک نپال ستين تنھا گريد سومی جھان کشور چيھ که دادند گذشته متجاوزان به روشنی اميپ بودند کرده مبارزه

 تنھاچند ايآس در داشت شرکت ماندنی اديه ب مراسم نيدرا شود یم اداره چپ احزاب رھبری تحت که ايآس در گریيد

 گربرایيد جنگی ۀمعجز انتظار در ھمچنان که نکردند شرکت مراسم نيا در جنوبیوريای ک و جاپان ھمانند کشور

 نفسھای نيآخر که رود یم و است رفته باد بر که ئیآرزو البته ھستند یئايآس کشورھای ساختھای ريز رانیيو

 عمل اتحاد آن جهينت که شود نابود و محو جنوبی وريایک استيس ۀصحن از شهيھم برای پارک ۀخانواد و کند خودراطی

 . افتاد خواھد اتفاق زودیه ب که ستين شکی است ورياک دو پارچگی کيو

 دليف که نيا ادعای با و فشردند پای خود ارتجاعی تئوری روی، آن شرق چه و غرب چه ئیاروپا کشورھای

 گذشته سال ده طی اند کرده فراموش آنھا ايگو نگفتند تيتسل زين کوبا مردم به بلکه رھبران به تنھا نه است کتاتوربودهيد

 .اند داده انجام افريقا و افغانستان ، ابييل ، عراق در اتیيجنا چه

 نیيچ ونيليم ٣٨ از شيب نيچ در وتنھا بود داده انجام سميفاش و استعمار زمان در که اتیيجنا خاطره ب ايآس در جاپان

 طرزه ب که کتاتوريد پدری از ھی ونيگ پارک موروثی ميِرژ و جنوبیوريای ک و است ھمگانی نفرت مورد بود راکشته

 کشی خود وحشتناکی شکله ب ھم مادرش و شد شتهک بود کرده جنوبیوريای ک مردم هيعل که اتیيجنا خاطره ب عیيفج

ه ب رياخ ۀدوھفت طی امريکا نظامی رویين به وابسته شدته ب و ستيکمون ضد و مذھبی شدته ب ۀماند باز نيوا کرد

 ماه چند تا که گفت و شد مواجه مردم ونیيليم تظاھرات با وريادوک اتحاد با مخالفت و مالی کلک دوزو و دزدی خاطر

 که ًمخصوصا کرد خواھند خراب سرش بر اورا رانيو ۀخان مردم نکند را کار نيا اگر البته داد خواھد ءعفااست گريد

 .. ندارد را جھان تيجمع دوسوم با مصاف و ریيگ در توان و است داخلی ۀديچيپ مسائل ريگ در امريکا

 دوباره بود خواھد قادر سختیه ب يکاامر است کرده دايپ است اجتماعی عدالت اجرای که خودرا ريمس نيالت یامريکا

 . دارد که اقتصادی بار فالکت تيوضع باً مخصوصا کند باز است کرده منطقه نيا در که تاتیيجنا با ئیپا جای

 در را بزرگ تحوالت نيا ۀتتم است شده گریيد مناسبات وارد گزار حال در جھان داد نشان آشکارا دليف درگذشت

 استيس توانند یم سختیه ب گريد آنھا که مدعاست نيا بر خوبی گواه ميشاھد اروپا رد و امريکا در که ئیبلبشو

 . کنند ليتحم سوم جھان به خودرا استعماری و ستیيراس

 که دارد جنگھا نيا ۀنيھز و طلبانه جنگ استھایيس از مردم تیينارضا از نشان ئیاروپا کشورھای در راسته ب شيگرا

 خیيتار نظر از خوبی ۀسابق که غربی و شرقی ازاروپای است ختهير ھمه ب را آنھا دگیزن ستاندارد و شتیيمع تيوضع

 بدھند سکير به تن ستندين قادر گريد ھم مالی نظر از ولی نکنند شرکت مراسم در که نبود انتظار از دور ندارند

 اروپا ۀياتحاد دگیيپاش لاحتما و پناھندگان موج و برھم و درھم انهيخاورم بکنند تجاوز و جنگ ريگ در وخودرا

 کشورھای ۀھم بود شده موفق ستيفاش و نازی المان بزنند آب به گدار بی که است نگذاشته باقی شانيبرا گرجانیيد

 خود انگلستان اي و فرانسه ، المان خاطره ب است حاضر اروپا در کشور کدام ولی کند جمع خود پرچم ريز را ئیاروپا

 . انحصاری دار هيسرما تياقل کي منافع از دفاع برای آنھم کند جنگ وارد را

 شود رضحا و کند نظامی ۀحمل ليبرز اي و ھندوستان به حتی و هيروس اي و نيچ به کند یم تأجر کشور کدام تازه

 قصد کشور نيا که داد نشان انتخابات و افتي در را خطر اروپا از زودتر امريکا . اردذبگ افريقا در نظامی قدم دوباره

 که است نيا دارد وقت دھه سه اقل حد به ازين خود که کند جبران را دارد که میيعظ بدھکاری با داخلی مشکالت رددا
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 جنگ وارد بخواھد اگر تازه گذاشت خواھد و گذاشته تنھا فرانسه و المان رينظ ۀطلبان جنگ دگاهيد امان به راء شرکا

 . رفت خواھد گجن پای مردمی و نظامی ، مالی ۀپشتوان کدام با شود

 نکيا که سوم جھان با ستندين قادر گريد و اند داده دست از را عمل ابتکار آنھا قماش ھر از ارتجاعی روھایين و غرب

 .فتنديب در،  کند دفاع آن از تواند یم و زند یم اديفر را اجتماعی عدالت آشکارا وً علنا

 ه،يروس ، نيچ طرف از گذشته روز چند طی که کوبا فقمو و خوب رھبران و مردمان با اريع تمام ھمبستگی ابراز

 اجرای اند داده نشان ......و کامبوج، ، مانيپ ھم اقتصادیۀ ياتحاد و  سفيد هيروس ، الئوس ، تناميو ، شمالیوريای ک

 . استيمھً کامال یئ توده دمکراسی از دفاع برای الزم فاکتورھای و ھست گشت باز قابل ريغ اجتماعی عدالت

 زحمتکشانۀ يسرما نابودی و دادن جوالن دوران که باشند کرده افتيدر را اميپ ديبا باشند عاقلء شرکا و غرب راگ

 سوم جھان نکيا که تفاوت نيا با است نمانده باقی ستیيھمز و ھمکاری جز راھی و است دهيرس انيپا به سوم جھان

 جھان سطح در تیيجمع مناسب پراکندگی ، مصرف بازار ، هيسرما ، عیيطب منابع ، تيمعج انبوه نظر از را باال دست

 . دارد خود کامل محاصره در را غرب

 در که کانادا ريوز نخست کند سوم جھان هيعل غرب انيپا بی جنگھای ريگ در خودرا ستين حاضر گريد ھم کانادا حتی

 کشورھای ۀجانب ۀھم محاصره رغم یعل نيچ که است کرده مشاھده تجربهه ب است کرده زندگی بيجينگ در و نيچ

 ريسف سالھا کانادا ريوز نخست پدر است کرده خود آن از را ايدن اقتصاد اولی مقام یئ توده دمکراسی با چگونه غربی

ه ب را آن ستميس و نيچ ١٩۴٩ سال در ستھايکمون تيحاکم از پس که بود کشوری نياول و است بوده نيچ در کانادا

 . است رسانده امضاء به نيچ با آزاد تجاری روابطً راياخ و  است شناخته تيرسم

 اگويسانت شھر از کیي ١٩۵٩ سال در ارجنتاينی پزشک گوارای چه و ئیکوبا حقوقدان دليف کرد یم فکر کسی چه

ه ب را امريکا به وابسته نظامی کتاتوریيد زحمتکشان ۀھم جيبس و مسلحانه ۀمبارز با کوبا تختيپا ھاوانا از گریيود

 برش نظامی قدرت با دوباره بود دواريام که برود ئیآنجا به و دھد حيترج قرار بر را فرار کنند مجبورش و بکشند ريز

 و ابتکار نيا . رنديگ دسته ب را کشور کي رھبری که بودند آن از جوانتر ھنوز شوق و شور پر دوجوان نيا . گردانند

 ھاوانا به خودرا تا کرد طی را لومتریيک ھشتصد مسافت شا ینظام رویين با دليف که آمد دسته ب کجا از شھامت

 کي شود یم که دھد مژده و کند اعالم گوارا چه خود ھمرزم ھمراهه ب را کيدمکرات ملی دولت ليتشک تا برساند

 تا نتواند حامی قدرت آن پی در و کرد سرنگون قھر رویين با باشد وابسته و قدرتمند که ھم ھرچقدر را نظامی کتاتوريد

 . کند اءياح و دايپ کوبا در را خود سابق گاهيجا امروزه ب

 مبارزاتی بدانش را خود که بودند استوار و مستحکم آنقدر ولی بودند تجربه کم و جوان ھنوز چه اگر گوارا چه و دليف

 و ليتحل مورد راوريا ک و نيچ انقالب ۀپروس دقته ب و کنند آموزی درس آنھا تجارب از و کنند مسلح کشورھا گريد

 . دھند قرار بررسی

 یھاروين نيقدرتمندتر از کیي چکيانکايچ هيعل که چپ و ملی روھایين شرکت با نيچ در یئ توده ۀمسلحان جنگ

 رھبریه ب ملی روھایين ھمکاری بود دهيرس روزیيپ به بود خوردار بر امريکاۀ جانب ھمه بانیيپشت با جھان نظامی

 نوپای حزب با شده حاضر و ستا بشر خيتار ھای تيشخص نيتر برجسته از کیي ديترد بدون که اتسني سون دکتر

 ديمف و مدرن کشور کيه ب را نيچ ۀسال ھزاران ۀافتاد وعقب فئودالیۀ جامع تنگ مائوتسه رھبری تحت نيچ ستيکمون

 . کند ھمکاری، آورد در جھان و نيچ مردم حاله ب

 ھمکاری بر مبنی را نيچ ستيکمون حزب شنھاديپ سه بود نيچ کيدمکرات ملی حزب رھبر که اتسني سون دکتر

 اصالحات و آن با جانبه ھمه ھمکاری و شوروی ريجماھ اتحاد شناختن تيرسمه ب ، مشترک منافع اساس بر مشترک
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 ھمکاری نيا آورد فراھم شد روزیيپ به منجر که را جاپان سميفاش با مبارزه ۀنيزم و رفتيپذ را نيچ سراسر در ارضی

 و رفتيپذ را نيچ نظامی آکادمی در سيتدر تيولؤمس مائو که بود خوردار بر روين دو ھر بانیيپشت واز داريپا آنچنان

 جمع کيتاکت و ژیيسترات مختلف ھای عرصه در را جنگ ھایيتئور از اریيبس و پرداخت سيتدره ب سالھا آنجا در

 آسمانی صلح دانيم در ١٩۴٩ درسال و آورد در پای از را انجاپ سميفاش ،انقالب رھبران گريد با توانست و کرد بندی

 جنگ چگونگی با ختهيگر جسته ارجنتاينی و ئیکوبا دوجوان . . کند معرفی را نيچ خلق کيدمکرات جمھوری جاديا

 عهمطال مورد جده ب را آنھا و بودند آورده دسته ب کوبا در امريکائی ھای روزنامه قيطر از اطالعاتی نيچ در کیيچر

 . دادند یم قرار قيتحق و

 شھرھاۀ محاصر با را جھان نظامی رویين نيتر قدرتمن بود شده موفق سرانجام مسلحانه ۀمبارز تئوری نيتدو با نيچ

 در نيچ . کند سرنگون را چکيانکايچ ۀوابست و دهيپوس نظامی ميرژ و برساند روزیيپ به تيموفق با روستاھا قيطر از

 چون ای برجسته و جوان رھبران حضور با را روزیيپً رسما ) آسمانی صلح دانيم ( من آن نيت دانيم در ١٩۴٩ سال

 از ای ژهيو ندگانينما و شمالی وريایک ستيکمون حزب رھبر سونگ ليا ميک و تناميو ستيکمون حزب رھبر نيم ھوشی

 در ای کننده تعيين نقش ھمگی که داخلی ۀبرجست رھبران حضور با شرق بلوک عضو کشورھای گريد و شوروی اتحاد

 و آزموده کار اريبس ریيوز نخست الی چوئن ، سرخ ارتش نظامی فرمانده ، جوده نرالج ھمانند داشتند انقالب روزیيپ

 و نمونه ستيژيسترات و دان اقتصاد نگيپ ائويس تنگ ، ئیاجرا زير برنامه و مرزی برون و درون روابط در تجربه با

ه ب ھرکدام که شدند معرفی نيچ زحمتکش مردم به جيتدره ب شياند دور و تجربه با تمداریاسيس وشائوچیيل ، کارکشته

 . داشتند ای کننده تعيين نقش نيچ خلق کيدمکرات جمھوری جاديا و سرنوشت در خودۀ نوب

 وجه نيچ و کوبا ۀجامع که آنجا از و شدند آشنا نيچ ۀمسلحان مبارزات با جوانی عنفوان در گوارا چه و جوان دليف

 ھنوز کهئی آنجا از ولی کنند انتخاب ئینھا حل راه عنوانه ب را مسلحانه ۀمبارز شدند مصمم داشتند فراوانی اشتراک

 تا حتی و نرفتند حزبی کيژدئولويا مجادالت پای ١٩۶٢ سال تا نداشت وجود کوبا در داری استخوان ستيکمون حزب

 ملی جنبش روی بر ھنوز بود دهيرس روزیيپ به مسلحانه جنبش ریيقدرتگ از سال چھار کينزد که نيا با ١٩۶٣ سال

 که را کوبا مردم تياکثر بود توانسته جنبش رھبری که دھد یم نشان کوبا در تجربه نيا . فشردند یم پای کيدمکرات

  .کند ھمراه خود با نداشتند را برده جزه ب نقشی و بودند آمده گرفتار ستايبات کتاتوریيد ۀچمبر در

 و کردند زين نيچن و کنند آزاد ھمزمان را ھاوانا و اگويسانت تيجمع پر و مھم دوشھرء ابتدا گرفتند ميتصم چه و دليف 

 طی در و کردند آغاز تختيپا سمته ب را لومتریيک ھشتصد ئیمايپ راه نظامی ھای کادر و نظامی روھایين با کاسترو

 مورد ۀجينت انجام سر که نيچ در طوالنی ئیمايپ راه هيشب وستنديپ انقالبی مارش و کاروان نيا به ستم ريز مردم ريمس

 ستيکمون حزب ھای برنامه باز آغوش با روشنفکران و زحتمکش روھایين بعده ب آن از و آورد باره ب را ھا توده نظر

 . کردند ھمکاری ئینھا روزیيپ تا آن با و رفتنديپذ را نيچ

 بارھا اتفاق به آنھا و نشد قطع ھرگز تناميو و شمالی وريایک ، نيچ کشورھای با بود زنده که زمانی تا چه و دليف ۀرابط

 دليف .کردند فراھم گريھمد برای فيتکل تعيين بدون را جانبه ھمه ھمکاری ۀشالود و رفتند نيچ رھبران و مائو دنيده ب

 ھمه ھمکاری از و بود کرده افرتمس شمالی وريایک و نيچ به بارھا گوارا چه گذشت در از پس و داريد نياول بعداز

 . دارند قرار آن رھبران و کوبا مردم کنار در دوکشور نيا ھم ھنوز که بود خوردار بر دوکشور نيابۀ جان

 طول در اندازه چه تا دوکشور که داد نشان ھست ھم ستيکمون حزب رھبر حال نيع در که نيچ جمھور سيرئ اميپ

  ١٩٩٠ سال از که ًمخصوصا بودند برجای پا خود مانيپ و عھد بر و داشتند رقرا ھم کنار در خود مبارزاتی خيتار

 . داشتند قرار هيروس و کوبا خدمت در توان تمام با شمالی وريایک و نيچ بود شده مواجه ای دهيعد مشکالت با هيروس
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 در ھم چانگيک لی نيچ ريوز نخست تر ريد و رفت ھاوانا به دليف داريده ب ًشخصا نيچ جمھور سيرئ نيپ نگيج شی

 جھان رھبران نيتر ماندگار از کیي دليف گذشت در بار سفأت خبر از بعد بود ھاوانا در دليف اتيح ھای ھفته نيآخر

 تبادل به دليف با ساعتھا نيچ رھبر ھردو اند داده دست از خودرا ھمرزم و دوست نيبھتر آنھا کردند اعالم نيچ رھبران

 . نشستند تجربه

 کشور نيقدرتمندتر عنوانه ب نيچ ستندين تنھا فيضع اقتصادی نظر از و کوچک کشورھای گريد و کوبا امروز

 ھمکاری شرطی شيپ چيھ بدون کوبا جمله از سوم جھان کشورھای با توان تمام با است کرده اعالمً رسما ايدن اقتصادی

 ريز کردن مدرن و سازی باز در نيچ که اند هکرد مشاھده اند بوده کوبا در اواخری نيا که آنھا کرد خواھد جانبه ھمه

 که ئیجا تا اند کرده فايا بزرگی نقش چه تیيريمد ستميس و اداری ساختار بھبود و صنعتی کيتکن انتقال و کوبا ساختھای

 . است داده شيافزا ٢٠١۵ سال در دالر ھزار ھشت تا ١٩٩٠ سال در یدالر صديس ناخالص ۀسران آمد در با کوبای

 هيسرما و کيتکن با دارد جھانی شھرت که را کشور نيا ئیدارو و پزشکی ميعظ شرفتھایيپ دارند نظر در وباک و نيچ

 . رديگ قرار صدر در جھانی بازارھای رقابتھای در ھا آورد دست نيا با کوبا که ستين دور کنند جھانی مشترک گزاری

 موفق خود ريگيپ مبارزات و تالش با که آنھا شزحمتک ھای توده و رھبران و سوم جھان کشورھا تمامی بر درود

ۀ ياتحاد رينظ یئ منطقه ھمکاری در چه گريھمد از و رنديگ دسته ب را عمل ابتکار ھم نظامی و مادی نظر از اند شده

ۀ ياتحاد ، ليبرز ، جنوبی یافريقا ھندوستان، ، نيچ ، هيروس از متشکل سبرک ۀياتحاد ، نيالت یامريکا ۀياتحاد ، افريقا

 در جھانی بحرانھای اوج در قدرت ابر دو نيب جھانی جنگ از ریيجلوگ در که متعھد ريعضوغ کشورھای و شانگھای

، شدند جھانی برانداز خانمان جنگ نيا مانع قدرت ابر دو از کیي نفعه ب ریيگ جبھه عدم با ١٩٨۵ تا ١٩٧٠ سالھای

 و رسد یم ظھور صۀمنه ب خیيتار ھای بزنگاه سر که است یئ توده دمکراسی روزیيپ ھا تيموفق نيا . کنند بانیيپشت

 ، گشا جھان رھبران و کشورھا مشتی با خودرا آوردھای دست شوند ینم حاضر آنھا رھبران و زحمتکش ھای توده

 . کنند نابود و ستين خوار جھان و طلب انحصار

 رھبران نيتر جسته بر از کیي دليف داشتبزرگ مراسم در سوم جھان رھبران و کشورھا اتفاق به بيقر تياکثر شرکت

 جھانی ھمبستگی که طلب انحصار و متجاوز ، خواه ادهيز ، طلب سلطه روھایين تمامی به است ھشداری سوم جھان

 تا داد نخواھند گراجازهيد اقتصادی ایيجغراف و اقتصادی ، فرھنگی ، ساختاری تفاوتھای رغم یعل جھان مردم تياکثر

 .رنديگ قرار اریابز ۀاستفاد مورد

 توسط طلبی انحصار نوع ھر و کنند دفاع خود ميعظ آوردھای دست از ديبا که اند دهيرس دمکراسی اصل نيا به آنھا

ه ب سوم جھان که قدرتی با موجود معنوی و مادی رویين با ھمبستگی نيا کنند رد را خواه تمامی و بزرگ قدرتھای

 . تازد یم شيپ به و است برآورده سر قدرت با که تاس یئ توده دمکراسی ھمان است آورده دست
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