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  ماندال در گذشت 
  پس پنھان کردن حقيقت در مورد آپارتايد برای چيست؟

   

  

در آن روزھای نامطمئن اواخر قرن گذشته، امپراتوری شايد تصور کرده بود که مردم ما به قول خود وفادار نخواھند 

وی سقوط کند، کوبا به مبارزاتش ادامه ماند، زيرا ما اعالم کرده بوديم که حتی اگر اتحاد جماھير سوسياليستی شور

  .خواھد داد

 جنگ جھانی دوم آغاز شد، فاشيست ھای نازی لھستان را به اشغال خود درآوردند و  ١٩٣٩مبر وقتی در اول ماه سپت

سپس مثل آذرخش بر سر ملت قھرمان اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی فرود آمدند که برای حفظ شرافت انسانی شان 

 ميليون ٥٠ر خشونت بار طی جنگ جھانی دوم به بھای جان بيش از ااين کشت. يون نفر جانشان را از دست دادند ميل٢٧

  .انسان تمام شد

بی گمان، در طول تاريخ، جنگ تنھا فعاليتی است که اجتناب از آن برای نوع بشر ھرگز ممکن نبوده، در اين مورد 

 در جنگ جھانی  چه نوع سالح ھائی به کار خواھند برد، ولی مطمئناً آنشتاين می گويد نمی دانم در جنگ جھانی سوم

  .فتندد که با سنگ و چوب به جان ھم بيچھارم ترجيح خواھند دا

جھان .  کالھک اتمی در اختيار دارند٢٠٠٠٠با امکانات دو ابر قدرت اياالت متحده و روسيه، اين دو کشور بيش از 

 جنوری ٢٠ينش جان اف کندی به عنوان رئيس جمھور اياالت متحده، روز  روز پس از گز٣بشريت بايد بداند که 

 که در حال پرواز برای انجام مأموريت عادی بود، دو بمب اتمی حمل می کرد ٥٢مريکائی ب ا، يک بمب افکن ١٩٦٠

ط اين بمب سانحه ای موجب سقو.  برابر بمبی بود که در ھيروشيما به کار برده بودند٢٦٠که قدرت تخريب آن معادل 

. در چنين وضعيتی، سامانه ھای امنيتی بسيار پيشرفته برای جلوگيری از انفجار بمب عمل می کند. افکن می شود

نخستين بمب بی ھيچ مشکلی به زمين سقوط می کند، در مورد بمب دوم، سه از چھار سامانۀ امنيتی عمل نمی کند، و 

کند، به شکلی که می توانيم بگوئيم که تنھا بر حسب اتفاق بمب چھارمی در وضعيت بسيار بحرانی به سختی عمل می 

  .اتمی منفجر نمی شود
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ھيچ رويدادی در حال حاضر و يا در گذشته، تا جائی که من به ياد می آورم يا شنيده ام، به اندازۀ درگذشت ماندال افکار 

  .طر کيفيت انسانی او، احساسات و افکارشخاه عمومی جھان را تحت تأثير قرار نداده است، و نه برای ثروتش، بلکه ب

در تمام طول تاريخ، تا ھمين يک قرن و نيم پيش و پيش از آن که ماشين ھا و ربات ھا، با کمترين ھزينۀ انرژی، انجام 

وظايف عادی ما را به عھده بگيرند، ھيچ يک از پديده ھائی که بشريت امروز با آن سروکار دارد و زندگی تک تک 

مردان، زنان، کودکان و سالخوردگان، : به شکل اجتناب ناپذيری تحت تأثير قرار می دھد، وجود نداشت افراد را 

تمايل حاکم بر اين است که در شھر ھا سکنا گزينيم، درجائی که . جوانان، دھقانان، کارگران، کارگرانی يدی و فکری

دماتی زندگی ايجاب می کند که سرمايه گذاری ھای  مق کار ايجاد می کنند، وسايل عبور و مرور وجود دارد، و شرايط

عظيمی صورت بگيرد، و اين سرمايه گذاری ھا عليه توليد مواد غذائی در اشکال ساده تر و اشکال زندگی خردمندانه 

  .تر عمل می کند

شد، و در روزی که نلسون ماندال در پرچم ميھنش پوشيده .  تجھيزاتی روی کرۀ ماه فرود آورده اند،سه قدرت بزرگ

 سال پيش در آن به دنيا آمده بود به خاک سپرده شد، يک دستگاه پيشرفتۀ جمھوری خلق چين وارد ٩٥خانۀ محقری که 

  .ھم زمانی اين دو رويداد را البته بايد يک اتفاق ساده بدانيم. فضای نورانی ماه شد

است که  نند، و به يمن تالش ھای آنھا بوده ميليون ھا دانشمند روی ماده و تشعشعات روی زمين و در فضا تحقيق می ک

 بار بيشتر از ذخيرۀ ٤٠امروز ما از حضور تيتان آگاھی يافته ايم، و می دانيم که تيتان يکی از اقمار ساتورن است و 

  . سال پيش در کرۀ زمين کشف شد، ذخيرۀ نفتی دارد١٢٥نفتی که 

اندال از واقعه ای منشأ می گيرد که حتی يک اشارۀ مختصر احساسات برادرانۀ عميق بين مردم کوبا و کشور نلسون م

 ماندال، صلح طلب بود و مجروح ساختن ھيچ: نيز به آن نشده، و طی چندين سال حتی يک کلمه نيز دربارۀ آن نگفتيم 

  .کوبا نيز ھرگز ھيچ کاری را برای تشريفات و کسب بھره انجام نداده است. کس را برنمی تابيد

جنبش ھای رھائی . فريقا بوديماالب کوبا، از ھمان سال ھای نخست ما در اتحاد با مستعمرات پرتقال در با پيروزی انق

پر جمعيت  -فريقا استعمارگران و امپرياليست ھا را پس از جنگ جھانی دوم و آزادی جمھوری خلق چين ابخش در 

  .رو ساخته بودنده  با شکست روب و پس از پيروزی شکوفای انقالب سوسياليستی شوروی،-ترين کشور جھان 

.  ميليارد نفر رسيد٣ جمعيت جھان به ١٩٦٠و سال . انقالب ھای اجتماعی بنيادھای نظم قديم را به لرزه درآورده بود

 تمام آنھا در دست اياالت متحده بود که پول آن در عين حال، قدرت شرکت ھای بزرگ فراملی گسترش يافت، که عمالً 

ر طال و صنايعی که به دليل دور بودن از مناطق جنگی دست نخورده باقی مانده بود، به ارباب به پشتيبانی انحصا

مريکائی منابع اصلی و مواد اوليه ار را به طال تبديل کرد، و شرکت ھای الريچارد نيکسون د. اقتصاد جھانی تبديل شد

  .تمام جھان را با پول کاغذی تصاحب کردند

  .سته باشيم وجود نداردتا اينجا ھيچ چيزی که ندان

 اکثر ملت ھای جھان را  فريقا بود واولی چرا می خواھند کتمان کنند که رژيم آپارتايد که اين ھمه موجب درد و رنج 

متأثر می ساخت، محصول اروپای استعمارگر بوده است، و به يمن اياالت متحده و اسرائيل به يک قدرت اتمی تبديل 

 آن  عنوان پشتيبان ملت ھای استعماره زده ای که برای استقاللشان مبارزه می کردند، قوياً شد، يعنی موردی که کوبا به

  .را محکوم کرد

ملت ما که توسط اسپانيا به اياالت متحده واگذار شد پس از سی سال مبارزۀ قھرمانانه ھرگز از رژيم برده داری که طی 

  . فرمانبرداری نکرد، سال تحميل شده بود٥٠٠

 نژاد پرست به پشتيبانی تانک ھای سبک مجھز به توپ ھای قطعاتفريقای جنوبی اشغال شده بود، ا که توسط از ناميبی

 -  نيروھای ويژۀ کوبائی قطعۀ کيلومتر تا مرز لوآندا پيش رفتند، جائی که ٢٠٠٠ ميليمتری حرکت کردند و تا عمق ٩٠



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

که بدون خدمه در محل حضور داشتند، برای مھار  و به ھمين گونه گروه تانک ھای کوبائی ساخت شوروی - ھوابرد 

  ).١( سال پيش از نبرد کوئيتو کوآناوال ١٣ روی داد، ١٩٧٥اين واقعه طی نوامبر . کردن آنھا کافی بود

ولی اين يک واقعيت است که ماندال . پيش از اين گفتم که ما ھيچ کاری را برای تشريفات و منافع خاصی انجام نمی دھيم

 سال زندان انفرادی را ٢٧ود، يک انقالبی عميق و يک سوسياليست راديکال که با سر سختی عظيمی مردی اصيل ب

  .من ھميشه صداقت، فروتنی و شايستگی ھای او را تحسين کرده ام. تحمل کرد

ران کوبا از نقاط کليدی دفاع می کرد و ھر سال ھزا. کوبا وظايف انترناسيوناليست خود را با جديت پی گيری می کرد

ھزاران جوان . اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی نيز اسلحه می فرستاد. مبارز آنگوالئی را آموزش نظامی می داد

نظريۀ دائمی بر اين اساس بود که بريگادھای .  ارتش تازه تأسيس می پيوستندقطعات در آنگوالئی با سالمت کامل دائماً 

ی ساويمبی، مزدوری که ئ فرستاده ای شوند که می بايستی دولت قبيله آنگوالئی مجھز به بھترين سالح ھا به منطقه ای

مثل گسيل نيرو به ستالينگراد بود، اسپانيای فاالنژيست .  را پيدا کنند،فريقای جنوبی بودادر خدمت اياالت متحده و 

شباھت زيادی به  سرباز را برای جنگ عليه اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی فرستاده بود، اين عمليات ١٠٠٠٠٠ 

  .آن دوران داشت

 کيلومتری لوآندا، ھدفی ١٥٠٠دشمن پشت نيروھای آنگوالئی حرکت می کردند، بريگادھای آنگوالئی تقريبا در فاصلۀ 

، فريقای جنوبی به سوی کوئيتو کوآناوالاآنھا از سوی نيروھای . که قرار بود به آن دست بيابد، مورد حمله قرار گرفتند

  .پايگاه قديمی ناتو، در فاصلۀ تقريبا صد کيلومتری نخستين بريگاد تانک ھای کوبائی، تحت تعقيب بودند

 نيروھای ما در جنوب، هفرماند.  کوبائی درخواست کمک کردقطعاتدر اين مرحلۀ حساس، رئيس جمھور آنگوالئی از 

پاسخ ما نيز قاطعانه . ند، کاری که ھميشه رايج بودژنرال لئوپولدو سينتار فرياس، اين درخواست را به طاالع ما رسا

بود، ما پشتيبانی خواھيم کرد ولی در صورتی که تمام نيروھای آنگوالئی در جبھۀ جنوب آنگوال تحت فرماندھی کوبا 

ھمه اين خواست ما را درک می کردند که شرطی بود برای تبديل کردن اين پايگاه تاريخی به جبھۀ نبرد . عمل کنند

  .فريقای جنوبیاال مطلوب برای ضربه وارد آوردن به نيروھای نژاد پرست کم

  . ساعت دريافت شد٢٤پاسخ مثبت کمتر از 

مانع اصلی گل و رطوبت زمين در فصل بارانی بود، . گسيل فوری يک بريگاد تانک کوبائی تا نقطۀ اتصال پذيرفته شد

يتو پرسونل برای ھدايت تانک ھای بی تجھيزات، و به ھمين از کوئ. زمينی که می بايستی متر به متر مين يابی کرد

  .گونه توپ ھائی که سوار نشده بود گسيل شد

.  جدا شده بود، و پل محکمی در آنجا سر پا بود  از منطقه پايگاه از جانب شرق به دليل آب و رودخانۀ خطرناک کوئيتو

دايت از راه دور انباشته از مواد منفجره به آن حمله کرد ارتش نژاد پرست با نااميدی حمله می کرد، با يک ھواپيمای ھ

تانک ھای آنگوالئی در پشت جبھه از روی پل ديگری در منطقۀ . و پس از اين حمله آن پل ديگر قابل استفاده نبود

ان تانک ھائی که در وضعيت مناسبی نبودند، در زمين مدفون شدند و سالح ھايش. شمالی از روی رودخانه عبور کردند

. نواری فشرده از مين ضد نفر و ضد تانک آن سوی پل را به دامی مرگبار تبديل کرد. را به سوی شرق نشانه گرفتند

رو شدند، از نقاط واقع در منطقۀ ه وقتی نيروھای نژادپرست پيش روی ھايشان را از سر گرفتند و با اين حصار روب

  .ی آتش گشودندکوئيتو تمام توپخانه و تانک ھای بريگادھای انقالب

 کيلومتر در ساعت و از ١٠٠٠ در نظر گرفته شده بود، با سرعت ٢٣نقش ويژه ای برای ھواپيماھای شکاری ميگ 

  . متری می توانستند تشخيص دھند که توپخانه سياه است يا سفيد، و بی وقفه روی سفيد ھا شليک می کردند١٠٠ارتفاع 

عقب نشينی را برگزيد، در اينجا نيروھای انقالبی خود را برای حملۀ نھائی   وقتی دشمن از پا افتاده و متوقف شد، راه

  .آماده کردند
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چندين بريگاد آنگوالئی و کوبائی با شتاب حرکت کردند و در فاصلۀ مناسبی به سوی غرب، جائی که تنھا راه ھای 

 ٣٠٠فرودگاه در فاصلۀ . ه بودفريقای جنوبی حمالتش را عليه آنگلوال شروع کرداعريض واقع شده بود و جائی که 

  . تحت تصرف ارتش آپارتايد به سر می بردکيلومتری مرز ناميبی بود که کامالً 

 ٢٣ مجددا بازسازی و تجھيز می شدند، تصميم گرفتند که به فوريت يک باند برای فرود ميگ ھای قطعاتوقتی که 

 سوسياليستی شوروی داده بود استفاده می کردند ولی خلبانھای ما از تجھيزات ھوائی که اتحاد جماھير. تدارک ببينند

به ھمين علت چندين ھواپيما بی استفاده تلقی شد و در برخی موارد . وقت کافی برای يادگيری دستورالعمل ھا را نداشتند

  . توسط تيربارھای ضد ھوائی خودمان مورد اصابت قرار گرفت

در اين . ز آنگوال به ناميبی ھدايت می شد را در تصرف خود داشتفريقای جنوبی ھنوز بخشی از جادۀ اصلی که از مرا

 ١٤٠مدت روی پلی که از رودخانۀ پر قدرت کانن بنا شده بود، بين جنوب آنگوال و شمال ناميبی، شليک توپھای 

ی  بمب اتم١٢ يا ١٠مشکل اصلی بر اساس محاسبات ما در .  کيلومتر است٤٠ميليمتری شروع شد که بردشان تقريبا 

  .فريقای جنوبی در اختيار داشتندابود که نژاد پرستان 

مريکا روالند ريگان اين ارئيس جمھور اياالت متحدۀ . آنھا در دريا و مناطق يخ زدۀ حنوب دست به آزمايش زده بودند

ستاده آزمايشان را مجاز دانسته بود و اسرائيل نيز تجھيزاتی را که برای منفجر ساختن شارژ اتمی ضرورت دارد فر

پاسخ ما سازماندھی گروه ھای مبارز دست کم در واحدھای ھزار نفره بود که مجھز به خودروی رزمی ضد . بود

  .ھوائی بود و می بايستی شبانه در منطقۀ وسيعی در کنار خودروھای رزمی حرکت کنند

ای ميراژ پرتاب شود، و به فريقای جنوبی، بر اساس گزارشات معتبر، نمی توانست از روی ھواپيماھاسالح ھای اتمی 

ندين نوع راکت چولی به ھر صورت، دفاع ضد ھوائی نيروھای ما به . بمب افکن ھای سنگين مانند کانبرا نياز داشت

  .مجھز بودند که می توانستند اھداف ھوائی را از فاصلۀ ده ھا کيلومتری مورد اصابت قرار دھند

واقع در مرز آنگوال توسط نيروھای کوبائی و آنگوالئی اشغال و  ميليون متر مکعب آب ٨٠از سوی ديگر، سدی از 

  .انفجار اين سد می توانست معادل چندين سالح اتمی عمل کند. مين گذاری شده بود

با اين وجود، يک مرکز ھيدروليک که از جريان پر شتاب روخانۀ کانن استفاده می کرد، پيش از مرز با ناميبی توسط 

  .قای جنوبی مورد استفاده قرار می گرفتفريايک گروه از ارتش 

 عليه اين گروه از ٢٣ ميليمتری شروع به بمباران کردند، ميگ ھای ١٤٠وقتی در جبھۀ جديد نژاد پرستان با توپھای 

سربازان سفيد وارد عمل شدند، و آنھائی که زنده مانده بودند مواضع خودشان را ترک کردند و حتی آفيش ھای 

وقتی نيروھای کوبائی و آنگوالئی به سوی خطوط دشمنان پيش روی می . فرماندھانشان بر جا گذاشتندانتقادآميزی عليه 

  .کردند، اوضاع جنگ به ھمين شکل بود

وضعيت تنش . پی بردم که کاتيوسکا بالنکو، نويسندۀ چندين کتاب تاريخی به اتفاق روزنامه گاران ديگر در محل بوده

ما موفق شده . در نتيجه خبر رسيد که دشمن برای مذاکره آماده است.  را از دست ندادآميز بود ولی ھيچکس آرامش خود

 سال آينده جمعيت آن ٣٠بوديم که به ماجراجوئی امپريالستھا و نژاد پرستان در اين قاره پايان دھيم، يعنی قاره ای که در 

  .به فراتر از مجموع جمعيت ھند و چين خواھد رسيد

  .ه مناسبت درگذشت برادر و دوستمان نلسون ماندال فراموش نشدنی خواھد بودنقش نمايندگی کوبا ب

خصوص برای قاطعيت و شرافت انسانی اش، که ه خاطر خدمات درخشانش تبريک می گويم و به من به رفيق رائول ب

آقای «: او گفت در حرکتی دوست داشتنی ولی قاطع، وقتی به رئيس جمھور اياالت متحده سالم می گفت، به انگليسی به 

  .»رئيس جمھور، من کاسترو ھستم
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ی وقتی وضعيت سالمتی من قابليت ھای جسمی مرا محدود کرد، حتی يک لحطه ترديد نکردم تا نظرم را دربارۀ شخص

  .وليتی را به عھده گيرد بيان کنمؤکه فکر می کردم بتواند چنين مس

وليتی را به عھده می ؤ که آن فردی که امروز چنين مسکنميک زندگی در تاريخ خلق ھا يک دقيقه است، و فکر می 

  . بی نھايت نيازمند استير ھای تقربياً  ضروری برای انتخاب در مقابل متغگيرد به کسب تحربه و اقتدار

امپرياليسم ھميشه چند برگ برای به زانو درآوردن جزيرۀ ما نگھداشته است، حتی اگر اين جزيره را از باشندگان آن 

  .، با محروم ساختن مردان و زنان جوان، با دادن تکه نان از منابعی که از سرتا سر جھان به تاراج می بردتھی سازد

  .چه اھميتی دارد که سخنگويان امپراتوری حاال برای ما تعريف کنند که آپارتايد چگونه به دنيا آمد

  

  18 décembre 2013  

20h 35.  

  

  

  

  توضيحات مترجم

١(   La bataille de Cuito Cuanavale.  

تانک . تصوير زير ارتش آفريقای جنوبی را نشان می دھد. شھرت دار» استالينگراد آفريقا«نبرد کوئيتو کوآناوال که به 

  .ميليمتری ٩٠ھای سبک با توپھای 

  

  

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  دس٣٠

  تأمالت فيدل

  ٢٠١٣مبر  دس٢٩رکز مطالعات جھانی سازی، م

  فريقای سياها: منطقه

  تاريخ، جامعه و فرھنگ: مضمون 
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