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هی از مشتمل بر گرو این هیئتظاهر العلی .شد پکنوارد  ییاز مقامات کوبا یهیئت 1960سال  پاییزدر 

 و مالی ای تجاریهنامهافقای معاهدات و توکه صرفاً برای انعقاد پاره بود و صنعتی اقتصادیحوزۀ مقامات 

جاری د روابط اقتصادی و تاین سفر بسیار فراتر از بهبواما هدف از  1.ندشده بود پکنراهی  فیمابین دو دولت

بازدید  هیئت سأدر ر 2.کرد پنهان راحتیبه کوبا و چین بود و این چیزی نبود که بتوان آن را رژیم نوپای میان

ش ااشتندقرار ه گرچ هک فردی قرار داشت. گوارانستو چهرا رهبری انقالب کوبا و جنجالی مشهور ۀچهر کننده،

ا ر قتصادیا ت اعزامیهیئ وی بر صدارت نوعیبه، کوبا مرکزیو ریاست بانک  دارایی و صنعتسند وزارت م در

رسختانۀ مواضع س ،در حوزۀ اقتصاد و صنعت رسمی هایمسئولیت این ورای در واقع اما ،نمودیتوجیه م

امی های نظر پیروزید دیلبثر و بیؤم نقش ایفای ،کمونیستی آشکارا هایه و دیدگاهبقاس ،ضدامپریالیستی

وب سرک و یمپریالیستاهای سازی سرمایهمصادره و ملّی در اشزدنیمثال قاطعیت همچنین اعمال و انقالب

در  حتی .بوداخته س مبدل در انظار جهانیانها و نمادهای انقالب کوبا یکی از ستون او را به ،انقالبیونضد

 فیدلر از تندروتا بسهچانقالب کوبا و  در رهبری عوامل خطرناک از به عنوان یکی از او مطبوعات بورژوایی

  شد.می یادو سایرین  کاسترو

های نشست .قرار گرفت مائوس آنان صدر أو در ر مورد استقبال رهبران چین گرمیکوبایی به هیئت

-گفت گزارش اند،متعددی با حضور نمایندگان کوبا و رهبران چین انجام گرفت. متنی که در ادامه خواهید خو
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انجام گرفت.  «نان هایونچ»عمارت  جنِتاالر چیندر  1960نوامبر  19 تاریخمیان طرفین است که در  یگویو

های اقتصادی توانست صرفاً به همکاریدهد که چرا این سفر نمیگو به خودی خود نشان میومتن این گفت

 این اهمیت. بماندمحدود  (برنج چینبا شکر کوبا ملۀ و معا طور مثال پرداخت وام بدون بهرهبه) بین طرفین

. فتندگو سخن می بودند که در دو سوی میز نشسته است یمعطوف به دو شخصیت اول ۀدر درج گووگفت

ایفا  شرق و غرب دورانقالبی در  جنبشدو در رهبری پیروزمندانۀ  نقشی تعیین کننده تنهانههایی که شخصیت

در  3.در سراسر جهان بودند خشبو آزادی های انقالبیجریان ها وجنبش بخشالهام خود به نوبه کردند، بلکه

آورد و میجهان سوم سر بر نقاط اقصی ازها بخش خلقکه شعلۀ مبارزات رهایی 60زای دهۀ توفان دوران

-هانقالبی، ب اناتها و جریجنبش یافت،آهنگی تازه و پرقوت میمبارزۀ طبقاتی در کشورهای امپریالیستی ضرب

هرچه  – چه در کشورهای تحت سلطه و چه در خود کشورهای امپریالیستی – کمونیست خصوص جوانان

های کمونیست طرفدار سیاست باصطالح دموکرات و احزاب-جریانات سوسیال یجویز مسالمتبیشتر و بیشتر ا

 بازی دموکراسی بورژوازی،شبدر خیمه «موّجه»ایفای نقش اپوزوسیون  با که خروشچفجویانۀ مماشات

عمالً هرگونه پروژۀ  حل پارلمانتاریستیراه گذاری تام و تمام بر رویسرمایهو  های ائتالفیشرکت در دولت

در این  ؛تر بودندهای رزمندهو جویای آلترناتیو شدندمیامید و دلسرد نا ،کرده بودندتغییر انقالبی را منتفی اعالم 

رزمندۀ انقالبی جلب شوند  سوی الگوهایهب وارسونامی مشتاق تغییر انقالبی، این فعاالن اوضاع طبیعی بود که

کید بر توسل به قهر أشان ت. الگوهایی که خواه ناخواه وجه اشتراکسوی این الگوها بگشایندو آغوش خود را به

 سخیر قدرت سیاسی، تدموجو مسلحانه برای سرنگون ساختن سلطۀ امپریالیستی، در هم شکستن نظم ارتجاعی

ی پیروزمند انقالب و الگوها بدین ترتیب بود که .و ایجاد نظامی نوین در راه نابودی هرگونه ستم و استثمار بود

های گیری نسل نوینی از کمونیستبه محرکی پرقدرت برای شکل ها چین انقالبیس آنو در رأ مقاومت

 .گردیدند بدلانقالبی در سطح بین المللی م

اهمیت  ،فیدل کاستروبه رهبری  ژوئیه 26جنبش های اولیۀ انقالبیون پیروزی همان همگام با هاچینی

سعی کردند به هر نحوی که شده  به محض پیروزی انقالب در کوبا و نوظهور را دریافتنداین جنبش انقالبی 

 به آن کشور اعزام نمایند. قالبانانقالب کوبا و ارتباط گیری با رهبران  ماهیت نمایندگان خود را برای ارزیابی

سعی  کوبا یحزب سوسیالیست خلقکاران با کهنه ۀ خوددیرین روابط ۀواسطهب در ابتدا چینی هایکمونیست

، و آنان نزدیک شوند گواراچهو  فیدل کاسترو شانسأو در ر ژوئیه 26جنبش کردند هر چه بیشتر به رهبران 
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-چه بود که سفر «برادر» هنوز دو حزب بین نزدیکۀ همین مناسبات واسطدر واقع به  را تحت تاثیر قرار دهند؛

 4گردید. تسهیلنیز  و دیدار وی با رهبران آن انقالب 1960در سال  و هیئت همراه به چین گوارا

-ثارش میر سایر آد شنویم و همچنینمی گواراچهگو از زبان واز سوی دیگر همچنان که در این گفت

موارد  در و حتی ظامیناستراتژی و تاکتیک  امر در ،ژوئیه 26جنبش انقالبیون  که ریافتتوان دمی ،خوانیم

و  برره هایآموزه و حزب کمونیست چینانقالبی  ۀتحت تاثیر تجرب ، تا چه اندازهمبارزۀ انقالبی روزمرۀ

ب ه بیشتر تئوری انقالهر چ« انسجام»هر چند بعدها به واسطۀ  5قرار داشتند. مائو زدون ،آن تئوریسین بالمنازع

نبش جنشعاب در او  –جست  برهرژی دُ انقالب در انقالبترین ترجمان خود را در کتاب که کامل –کوبا 

تمان فرو یان و کاز نس ای، این تاثیر گرفتن انقالبیون کوبایی از انقالب چین در هالهالمللکمونیستی بین

 6رفت.

 ،دارد صلهفاکشور  روابط دو برجانبه تخاصم همه سلطۀ تاشش سالی -هنوز پنج که در موعد این گفتگو

ن جوان نقالبیوا ز یک سوا پردازند.های دو انقالب میها و تفاوتبه شباهت رفیقانهشنودی وطرفین در گفت

 یکار چینهیون کهنانقالب از سوی دیگر و کنندمی بازگو را خود شور انقالبی بخش ازهایی الهامکوبایی جلوه

و  نانآز برانگی ای ستایشدستاورده رابطه باو در  گشایندمیجوانان انقالبی  این سویخود را به صمیمی شآغو

  یراد نکاتی به ا ت،د گرفقرار خواه شانانقالب رویدر مسیر پر پیچ و خم پیش خواه ناخواه موانعی که البته

 پردازند.می

این امر را به  فصل بررسی نماییم؛مطور مناسبات میان دو دولت را بهدر این مجال کوتاه قصد نداریم سیر 

در چنانکه  کنیم.ای اشارات مختصر در این خصوص بسنده میو در اینجا به پاره کنیمفرصتی دیگر واگذار می

گو ون گفتتنها مدت کوتاهی بعد از ای ؛کوبا و چین دوام چندانی نیافت ه میان، روابط دوستانباال نیز ذکر گردید

حزب کمونیست واسطۀ از یک سو انحراف رهبری به المللیجنبش کمونیستی بیندر سطح  قاقبود که انش

حزب و در مقابل مقاومت جسورانۀ  در شوروی داریو احیای سرمایه سوی رویزیونیسمبه اتحاد شوروی

لنینیستی دیگر کشورها در -یستیدنبال آن نیروهای وفادار به خط اصیل و انقالبی مارکسو به کمونیست چین

های جنبش بلوک شرق، احزاب و سازمان کشورهایت یافت. بخش بزرگی از رهبران برابر این انحراف، حدّ

های ها گام برداشتند، عمالً تحت قیومیت سیاستکمونیستی به راه پیش گذاشته شده توسط رویزیونیست

شاید  7خصمانه علیه چین سوسیالیستی اتخاذ کردند. و مواضعی امپریالیستی شوروی قرار گرفتند-یالسوس
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گوی مهم از واز چین و به همین ترتیب این گفت گواراچه همین سیر تحوالت بود که باعث شد دیدار تاریخی

  ها به فراموشی سپرده شود.سوی طرفین برای مدت

تا اواسط  ،آن ایفا نمود ترشتعمیق و گسنقشی موثر در  حاضر دیدار که کوبا و چین بین دوستانهروابط 

 گوش به فرمان به عمال از انقالبیونی پر شر و شور البته سیر استحالۀ رهبران کوبا 8.تداوم یافت دهۀ شصت

. علیرغم مارپیچ را طی نمود بالنسبه و مسیری تضاد و پیچیدگی نبود از دورهای مسکو بهرویزیونیست

دو دولت، روابط اقتصادی طی نیمۀ اول دهۀ شصت رو به  ایدئولوژیک بین-باالگرفتن اختالفات سیاسی

های فرهنگی، هیئت متقابل طور عمده در شکل اعزامافزایش بود. همچنین روابط فرهنگی و تکنولوژیک که به

هر چند با  مسکوو  پکناختالفات ایدئولوژیک بین  وراندر این د .جریان داشتهنری، آکادمیک و صنعتی 

خود  ،کوشید تا با اتخاذ مواضعی خنثیمی هاوانا خود نگرفته بود، واما هنوز شکل علنی به ،یت در جریان بودجدّ

های دور نگهدارد و طرفین را به صلح و سازش دعوت نماید. اما در نهایت سیاسترا از جدل شکل گرفته 

ه شوروی و واردات رهبران کوبا در زمینۀ اقتصاد که متضمن وابستگی هرچه بیشتر این کشور به فروش شکر ب

کوبا  اخلدیافت. در  گیری کالن سیاسیجهتبود، ترجمان خود را در  و اقمارش صنایع و تجهیزات از آن کشور

های یعنی سیاست عمدتاً در همین وادی المللیایدئولوژیک بین-بندی سیاسیصف معطوف به مبارزۀ خطیِ نیز

و انتقادات  هاوانا اقتصاد سیاسی مشی با خط هااین مخالفت نمود، امابروز  ییهامخالفت .تجلی یافت اقتصادی

واسطۀ منافع پراگماتیستی نشو و نما حدودی بههمان ترتیب که تامدت و نامنسجم بود و بهبه رویزیونیسم کوتاه

ی در صحنۀ جلوۀ جدّ هگونو هیچ رها شداندازهایی از همین جنس ناقص و ناتمام واسطۀ چشمیافته بود، به

و  «خوداتکایی»استراتژی اقتصاد مبتنی بر  تفوق از یک سو بر سرِ یطور مشخص جدالهیاسی کوبا نجست. بس

از و  9و مورد تشویق رهبران و فرستادگان چین بود شدپیش گذاشته می گواراکه توسط  «های معنویانگیزه»

های و تشبث به آموزه« یالمللی سوسیالیستتقسیم کار بین» دکترین استراتژی حل شدن در سوی دیگر

های فردی که های بازار، استقالل مدیریتی و انگیزهدر رابطه با لزوم استفادۀ سیستماتیک از مکانیزم کاسیگین

تا مدتی در رابطه با  فیدل. هرچند شد، جریان داشتحمایت می رائولو  رودریگزافرادی در قدرت نظیر  از سوی

اجازه داد کوبا به جزء عمالً و  وابستگی شد ا در نهایت تسلیم سیاستاین اختالفات سکوت اختیار کرد، ام

 1962 سال ها در. در مقطع بحران موشکامپریالیسم شوروی بدل گردد-الینفکی از امپراطوری نوپای سوسیال

یکا ها و احتمال فزایندۀ حملۀ امرشوروی توسط خود ه و خالی کردن پشتخائنان نشینیبا عقب عمالً هاواناکه 

شد.  بیش از پیش گرم، روابط چین و کوبا نمودشدت نیاز به یک پشتیبان را احساس میو به ه بودمواجه شد
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 کالن راردادهایو عقد ق 1963به مسکو در  فیدلمدت طوالنی هایبا سفر ولی این نزدیکی نیز دیری نپایید و

و با عزل  1964د. در سال به جانب شوروی چرخش نمو یطور منسجمموضع سیاسی کوبا به ،یتجار

روابط  ۀکوشید تا نقش میانجی برای اعاد کوبا، حزب کمونیست اتحاد شورویاز دبیرکلی  خروشچف

روابط بین دو کشور  1965سال در  10ثمر بود.بی یتالش البته را بازی کند، که مسکوو  پکندوستانه میان 

علیه  «گرایانهفرقه»و نسبت به انتشار تبلیغات  نمود . دولت کوبا سفیر چین را احضارشدیداً به تخاصم گرائید

حتی پا را فراتر گذاشت و در  کاسترو رائول به وی هشدار داد. توسط نمایندگان چین در خاک کوبا شوروی

در سال  مقایسه کرد. هاپروپاگاندای ضدانقالبی امریکاییرا با  ها در کوبایچین تبلیغات سیاسی ایسخنرانی

 13و در سخنرانی  تشبیه نمود های امپریالیسم امریکاسیاست بهچین را های سیاست فیدلر این با 1966

بود  از آن پس داد.مورد هتاکی و دشنام قرار  را و چین سوسیالیستی مائو دانشگاه هاوانامارس همین سال در 

  طور کامل بسته شد.پروندۀ هر گونه روابط دوستانه بین دو کشور به که

بار میان این دو دولت، در گسست یأس بدون قربانی نبود. مشخصاًو کوبا  چینرگی روابط بین تراژدی تی

 که ژوئیه 26جنبش در میان اعضای  .ثر افتادؤم یمظاعف طرزهب گواراچه شخصسیاسی  حیات و سرنوشت

کرد تا وا معرفی میبورژ-خود را یک جنبش انقالبی ناسیونالتر بیش ا مدتی بعد از آن،پیش از انقالب و حتی ت

از تاختن به  50های پایانی دهۀ که تا قبل از سال فیدل، و بر عکس تیمتمایل چپ و مارکسیس جنبشی

خواندند و دارای سوابق بودند که علناً خود را کمونیست می کمونیسم و سوسیالیسم ابایی نداشت، معدود افرادی

از همان دوران جوانی و قبل  چهاشاره کرد.  11رائولو  چهبه  توانترین اینان میکمونیستی عیان بودند. از مهم

اش به کشورهای امریکای التین و ، چنانکه در سفرنامهبپیوندد کاستروینکه در مکزیک به جمع یاران از ا

 علیه پرشور یاست، به کمونیسم باور داشت و مواضع ش با اعضای خانواده و دوستان مشهوداهمچنین مکاتبات

چه در  ،نیز بعد از انقالب 12نمود.اتخاذ می استالینرویزیونیسم خروشچفی و در دفاع از رفیق  م وتروتسکیس

 رپاییبرای ب که تا زمانی بعد از تیرگی روابط بود و چه نزدیک و دوستانه بین کوبا و چین هایی که روابطسال

همواره  «شوروی ضد»و « چینی پرو»اتهام  کوبادر فضای سیاسی  ،راهی بولیوی شد یک جبهۀ جنگ چریکی

 برایبار و این برای بار دوم به نمایندگی از او متوسل شد تا چهبه  فیدل 1965در سال  13بود. واراگمتوجه 

 دردسرهایعمالً با  چه نتیجه ماندن این سفر،بی . در پیعازم چین شود مسکوو  پکنگری بین میانجی

-جنبش بیناز انشعاب به وجود آمده در  عیان وی ناامیدی هک دردسرهاییدر کوبا مواجه شد.  یشتری همب

و منزوی شدن وی در فضای سیاسی کوبا که رفته رفته توسط  14را در پی داشتالمللی کمونیستی 
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خاطر به چین را 1967در فوریۀ  ،اوسپال کنفرانسپیام وی به  .تسریع نمود، را شدمیها قبضه رویزیونیست

بهۀ اصلی مبارزه بر ضد و فراموش کردن ج المللی کمونیستیجنبش بینر سطح د دامن زدن به اختالفات

شوروی  رهبری در همین حین انتقادات مشابهی را متوجهاین پیام  –داد قرار می انتقادمورد  امریکا امپریالیسم

دعوت  و ایدئولوژیک-اختالفات سیاسیسابق، یعنی خنثی بودن در قبل  همان رویکرد سعی داشت و ساختمی

در نگارش این  چه سانتریستی رویکرد ،با این حال .را حفظ نماید کشیدن از منازعات فزایندهاز طرفین به دست

به  حتی هابرای تاختن به چینی که( 1966) پیش از آندر سال  کاسترو ۀدر مقایسه با مواضع تند و خصمانپیام، 

، گویای آن است که او در شده بود متوسل مائوخص سالمند بودن ش تمسخرمشابه قراردادن چین و امریکا و 

و  سازش یاو  ی که بدان گرایش داشتحفظ مواضع قرار داشت: ماندن بر سر دوراهی چه وضعیت دشواری

اش بود و که دلبسته فیدلس همه أو در ر دانستمی انکه خود را جزئی از آن یرهبران زمرۀ با همراهی

پیچیده باشد و  تا چه حد تواندواهی بر آن است که مبارزه با رویزیونیسم میها همه گاین ستودش.همچنان می

علیرغم  گواراچه. واقعیت آن است که نتایج مهلکی ختم گردد به چه تواندمی به هر بهانه تن زدن از این مبارزه

اطع مختلف نسبت ای که در مقو سمپاتی کرداتخاذ می مسکوهای مواضعی که اینجا و آنجا علیه رویزیونیست

 ،لنینیسم-به تکامل مارکسیسم مائو عظیمهرگز موفق به پذیرش خدمات ، دادبروز می از خود به چین انقالبی

با  ،گردیدن (ایدئولوژیک و سیاسی/نظامیفلسفی/اقتصادی، ) طبقاتی ۀمبارز اساسیهای هیچ یک از حوزه در

گسست از آنان که  به را ماندن در میان یاران دیرین ،مریکامبارزه با امپریالیسم ا از و رمانتیک جانبهدرکی یک

-و به حاضر نشد با قاطعیت ترتیبو بدین ترجیح داد ،شده بودند بدل داریعیار سرمایهرهروان تمام به اکنون

-می دائماً از بیم و امید، ماالمال موضعی سانتریستی حفظ با او. نماید گسست رویزیونیسم از جانبهطرزی همه

در میان رهبران کوبا ادامه دهد؛ کارانه کاسب اتلنینیسم انقالبی و گرایش-زدن میان مارکسیسمد به وصلهکوشی

در واقع از آنجا  15.کردخود بدل  ا به ضدِّکوبا ر پرامید انقالب کشید و بررویزیونیسم را در نهایتاً  گرایشاتی که

در  از سوی دیگر و رویزیونیسم از یک سو وئیسم(مائ-لنینیسم-لنینیسم )و امروز مارکسیسم-که مارکسیسم

 بسته قابل جمعبه هیچ وجه  – ها همو ولو با بهترین نیت – ناپذیرندشتیهای دو طبقۀ آبینیحقیقت جهان

 کوششی به جز برای آشتی دادن میان این دو، وی ، مساعییستند و نخواهند بودحد نشدن در یک کل متّ

تراژدی قتل وی در بولیوی به دست  ،سرانجام گردید. بدین ترتیب بود کهندل مغلوب ب تماماً مذبوحانه و

 .خوردانقالب کوبا گره  کامل از دست رفتن یعنی تر،بزرگ تراژدی یک به یسی.آی.اِآدمکشان 

**** 
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ها، شهر ،ص افراداسامی خا : در این ترجمهنمایدمی الزمچند نکته  توجه بهمتن  بهتر خواندن جهت

 حزاب،ا اسامی تارنوش جهت همچنین. ه شده استآورد( ایتالیک) ربمو شکلهب و مناطق ، ایاالتهااستان

 هاکتاب و آثار سامیا جهت و( بولد) برجسته حروف از ، مفاهیم و حوادث تاریخینشریات ،سساتؤم تشکیالت،

اضافه  ر داخل کروشهدتر متن عباراتی جهت خواندن راحت .ایمکرده استفاده برجسته و مورب توامان حروف

ز مترجم خل آن اارت دا، کروشه و عبآورده شده باشد« م-»اگر در انتهای عبارات داخل کروشه  است؛ گردیده

  اضافه شده است. انگلیسی-ر غیر این صورت توسط مترجم چینیاست و د فارسی-انگلیسی

 مائو در ۀپراکند آثار ۀترجم یآورجمع یبرا یتالش 60-70مائو پروژۀ  ایم،گفتههمانطور که قبالً 

 ابطه،رهمین ر در و تپیش است. مذکور ۀدر دور وی ۀآثار ترجمه نشد ۀو ترجم شصت و هفتاد میالدی یهادهه

ده در ک طرح شئوریتاثر حاضر به لحاظ اهمیت مسائل  هرچند را انتشار دادیم. گفتگو دربارۀ مسائل فلسفه

 ر اینجاد است. اندنیخو صد البته و بسیار حائز اهمیتآن، در سطح اثر پیشین نیست، لیکن به لحاظ دیگری 

ر صورت د مندیمقاضاتاز همۀ شما  مجدداً کنیم وهمۀ شما دوستان و رفقا را به خواندن این اثر دعوت می

 شود ورا شامل می ییعی وسکاردامنه  که 60-70مائو انتشارات میر برای پیشبرد پروژه  مساعدت بهامکان از 

  .دنمایینطلبد، فروگذار ان فردی میمضاعف و فراتر از تو به سرانجام رساندنش تالشی الجرم

 انتشارات میر

 1396 فروردین

 

 

 

 هایادداشت

-یِنلی چیو  چهای که میان نامهواسطۀ توافقطی این سفر بهکند، اشاره می *اشدر مقاله هو چنیینچنانکه  -1

 60وام بلند مدت بدون بهره به ارزش  امضا شد، مقرر گردید یک (معاون نخست وزیر جمهوری خلق چین)ن یِ

میلیون دالر به کوبا پرداخت گردد. همچنین این سفر متضمن خرید یک میلیون تن شکر کوبا در ازای فروش 

استمرار یافت و در  60های اقتصادی میان دو کشور طی نیمۀ اول دهۀ برنج از سوی چین بود. رشد همکاری
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 در سال میلیون دالر 244ه باالترین سطح خود یعنی رقمی معادل ارزش تجارت بین دو کشور ب 1965سال 

 بازدید کرد. چینسفری دیگر از  طی 1965در سال  گواراچهافزایش یافت. 

-1959های ابتدایی رژیم کاسترو )روابط چین و کوبا در سالبرای مطالعۀ مقالۀ مذکور با عنوان ( *

 همینهای مورد استفاده در این بخش برگرفته از از فاکت ایبه لینک زیر مراجعه کنید. بخش عمده (1966

 باشد:مقاله می
Yinghong Cheng/Sino-Cuban Relations during the Early Years of the Castro Regime, 1959–

1966/Project MUSE 

http://www.ucis.pitt.edu/ncta/pdfiles/ChengJnlColdWarStudiesArticle.pdf 

برقراری  در مین روهاز  ؛معرفی نکرده بودند ران کوبا علناً خود را پیرو سوسیالیسمدر این دوران هنوز رهب -2

ز حملۀ مزدوران بعد ا و 1962تنها در سال  کردند.روابط با کشورهای بلوک سوسیالیستی با احتیاط عمل می

 اعالم کرد کوبا کشوری سوسیالیستی است. فیدلبود که ها خلیج خوکامریکا به 

ا به هآن ک ازیهر  اتخدم کیفیت لحاظ تاریخی ایفا نمودند وبه چهو  مائودر اینجا غرض مقایسۀ نقشی که  -3

های انهها و رسدستگاه سوی، هر دو از گواراچهو  مائوتکامل علم و ایدئولوژی کمونیستی نیست. به هر حال 

ورد مشدند و خته میانقالبی جهان شنا ضدامپریالیستی و هایهای مهم جنبشبورژوازی به عنوان آتوریته

 خصوص جوانان بودند.هفعاالن جنبش کمونیستی، ب احترام و مرجع الهام

نام داشت و از  حزب کمونیست کوبا 1944( تا سال 1925از بدو تاسیس ) کوبا یحزب سوسیالیست خلق -4

ی تنگاتنگ روابط حزب کمونیست چین)پیروزی انقالب چین و تاسیس جمهوری خلق چین( با  1949سال 

روابط نزدیکی  چین حزب کمونیسترتبه داشت. رهبران آن بارها به چین سفر نموده و با رهبران عالی

، نظر به 1958تا سال  مسکوط بنا به تحلیل معمول احزاب طرفدار خ حزب سوسیالیست خلقی کوباداشتند. 

و جنبش مسلحانه در این کشور را  باور نداشت در کوبا انقالب عاجل بودن امر عدم انکشاف شرایط عینی، به

واسطۀ دستیابی جنبش مسلحانه به . در این سال و بهنمودارزیابی می کاستروبورژواهایی نظیر ماجراجویی خرده

خود فائق آمد و تمام تالش خود را برای ارتباط  ۀحزب بر اشتباهات گذشتدستاوردهای غیرقابل کتمان بود که 

 حزب کمونیست چینکار بست. روابط دیرینۀ این حزب با هو شرکت در مبارزۀ انقالبی ب ژوئیه 26جنبش با 

، (آژانس خبری ژینهوا)در ابتدا تحت عنوان خبرنگار و کارگزار  به کوبا هیل ورود نمایندگان دولت چینتس

چین که  تر تضمین این امر به رهبرانتر میان رهبران دو کشور و از همه مهمکمک به برقراری روابط جدی

و  اسکاالنتههمراه داشت. همچنین رهبران این حزب از جمله هب را خصلت انقالب کوبا سوسیالیستی است،

رشد انقالب به « مدل چینی»ا به و سایر رهبران انقالب ر فیدل کاستروتالش بسیاری نمودند تا نظر  رودریگز

در جریان مناقشات میان چین و شوروی در  مسکوسوی سوسیالیسم جلب نمایند. بعد از گرایش کوبا به جانب 

که در آن زمان دیگر در ساختار حزب کمونیست تازه  حزب سوسیالیست خلقیاما رهبران  ،60میانۀ دهۀ 

http://www.ucis.pitt.edu/ncta/pdfiles/ChengJnlColdWarStudiesArticle.pdf
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های رویزیونیستی شدت جانب سیاستداشتند، به مساند رهبری را به دست جذب شده و تاسیس کوبا

 را گرفتند. خروشچف

نین چ آن پینو  یمِ نکُ، ای با دو خبرنگار چینیدر مقدمۀ مصاحبه 1959در همان سال  گواراچهطور مثال به -5

فیق ر، تئوری کی بودیمایم. وقتی که درگیر جنگ چریمراجعه کرده مائو زدونما همواره به رفیق »گوید یم

مقدم  [ در خطوطم -مائوار انتشار یافته ]آث چاپ استنسیلهای آموختیم. نسخهمیدربارۀ جنگ چریکی را  مائو

ین ادند. ما شنامیده می «غذای چینی»ها شد؛ این نسخهجبهه وسیعاً در میان کادرهای ما دست به دست می

ائل وجود سیاری مسم که بتیم. ما دریافتیآموخکردیم و چه بسیار که از آن میکتابچه را با دقت مطالعه می

ها پاسخ اناده و بدقرار د ها را مورد مطالعهتر به صورت سیستماتیک و علمی آنپیش مائو زدوندارد که رفیق 

 کنید: مراجعه کن لینالذکر به ایبرای مطالعۀ مصاحبۀ فوق «داده است. این کمک بسیار بزرگی به ما بود.

http://www.uta.edu/faculty/story/LATINAMERICA/Cuba/Che/Che,CheInterview,HAHR,196

6,Ratliff.pdf 

 ودبره، گوارا ه ه کنید بی، نگایستاز منظر مائوئ گواراو  برهدُ تر به تحلیل مشی مبارزه مسلحانۀبرای نگاه دقیق -6

 . لینک ترجمۀ فارسی:حزب کمونیست انقالبی امریکااز  لنی ولفاثر  رویزیونیسم مسلح

http://cpimlm.com/hagh2_oth/ettehadiieye_komonisthaye_iran_dobre_cheh.pdf 

 مبنی بر وی کتاب سیاسا گزارۀ طی آن که( 1967) برهرژی دُبه  آلتوسر لویی همچنین نگاه کنید به نامۀ 

یدان میه را در و الگوهای پیروزمندی که این نظر خلق مدتطوالنی جنگجهانشمول  نظریۀکتمان اهمیت 

 ارسی:لینک ترجمۀ ف .شوده میدیکشبه چالش  بستند )تجربۀ چین و ویتنام(کار میعمل به

-https://mejalehhafteh.com/2012/04/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

-D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84%-%D8%A7%D8%B2-D8%A7%DB%8C%

-%D8%A8%D9%87-D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1%

9%87D1%B8%D8%A8%AF%D8%%D-C%8DB%98%DA1%B8%D%/ 

ها در چریکدر  س. کارولاِ. یکِرخ داد.  65و  64های نقطۀ عطف در روابط چین و کوبا در خالل سال -7

غزش در است و م مسکودر  کاستروشکم »گوید در این رابطه می (1969قدرت: جریان انقالب کوبا )

ن که بهتریاین فرض کند که حتی بهبه این حقیقت اشاره می نحوی فشردههب کارولاین اظهار نظر « .پکن

 حت رهبریت جنبش وترین روحیات در بین رهبران یک جنبش انقالبی وجود داشته باشد ها و رادیکالنیت

ئولوژیک اید-یاسیخط س وای برخوردار باشد، اما تضادها به درستی شناخته و حل نشوند از حمایت توده آنان

ای هیچیدگیا و پونومیستی برای حل تضادهرویکردی پراگماتیستی و اک در عوضصحیح پیش گرفته نشود و 

-ت سرمایهی مناسباحیااو  انقالب در مسند فرماندهی قرار گیرد، درغلتیدن جنبش به دام کژروی رویزیونیستی

 قطعی است.  ناپذیر وداری چاره

http://www.uta.edu/faculty/story/LATINAMERICA/Cuba/Che/Che,CheInterview,HAHR,1966,Ratliff.pdf
http://www.uta.edu/faculty/story/LATINAMERICA/Cuba/Che/Che,CheInterview,HAHR,1966,Ratliff.pdf
https://mejalehhafteh.com/2012/04/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://mejalehhafteh.com/2012/04/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://mejalehhafteh.com/2012/04/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%87
https://mejalehhafteh.com/2012/04/09/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%87
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کنید  جعهیستی مراائوئمنظر م های اقتصادی چرخش به راست حاکمین کوبا ازبرای نگاه دقیق و مفصل به پایه -8

هانی جالیستی از مجلۀ انترناسیون کشتزارهای نیشکر را بسوزانید –هایی بر اقتصاد کوبا یادداشتبه: 

 :مقاله ؛ لینک ترجمۀ فارسی15و  14های ، شمارهبرای فتح

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1066&tb=economy&Id=36&pgn=1 

گی به از انقالب ضد امپریالیستی تا سرسپرد –کوبا، محو شدن یک افسانه همچنین نگاه کنید به 

 (:1976) حزب کمونیست انقالبی امریکااز  امپریالیسم-سوسیال
From Anti-Imperialist Revolution to Pawn of Social-Imperialism / Revolutionary Communist Party, 

USA 
http://www.bannedthought.net/Cuba-Che/Foreign-Anti/Cuba-EvaporationOfAMyth-RCP-1977.pdf 

 ک دسترسی:؛ لینگواراارنستو چهبه قلم سم در کوبا انسان و سوسیالیطور مثال نگاه کنید به به -9

https://www.marxists.org/farsi/archive/guevara/works/1965/ensan-sosyalizm.pdf 

اجعۀ درنوردیده شدن فبعد از  ،کندسفیر وقت چین در کوبا نقل می جیان شناز  هون چنیینهمچنین چنانکه 

پیشنهاد داد  چهه ب شندر گرفت.  گوارا، بحثی جدی میان وی و 1963در سال  عظیم گردباد یک کوبا توسط

این  چهدهد.  ی پرورشمکان مواد غذایی کشاورزاالحتیاتکایی در زمینۀ تامین خوراک، خود برای کوبا که

ن و خواها گراف زدتل پکنبه سرعت به  شندرخواست حمایت تکنولوژیک نمود.  شنرا پذیرفت و از پیشنهاد 

تار ر در ساختغیی ها در راستایآن شد که متخصصین چینی حوزۀ کشت و پرورش برنج برای کمک به کوبایی

 کشور شوند. آنکشاورزی عازم 

یض ه با تعواست ک تر از آنتر و اساسیجدی کرد که اختالفات بین چین و شوروی بسیاردرک نمی کاسترو -10

ان سئله بها این مسبفروکش نماید. منطق وی در برخورد  - رأس ساختار یک حزب یا دولت درولو  - یک فرد

سیر اکارانه کاسب وپراگماتیستی  ل پیش روی انقالب کوبا در چارچوبیش در برخورد با سایر مسائامنطق

 است.

ست زب کمونیوانان حسازمان جو رهبر فعلی جمهوری کوبا، در جوانی از اعضای  دلفیبرادر  رائول کاسترو -11

 بود. کوبا

 ستیکمون نیاستالمن به خاطر بابا »: سدینویم نیاز گواتماال چن یانامه یط 1953جوان در سال  یرنستوا -12

 «دوم نیاستال»با عنوان خود را  یهانامه ، بعضاً«نخوانم نیاستالکه  دیو به من بگو دیایب دینبا یشدم و کس

در » سدینویم هیژوئ 26جنبش از فعاالن  التور موسرنه راخطاب به  1957در  نیکند، و همچنیم ءامضا

نام  ریز گواراچه] نیاستال ،نیلن، انگلس، مارکس... الزم است که آثار کامل  شود،یمنتشر نم زیچ چیکوبا ه

 یهاستیونیزیکه رو دهی. و اکنون زمان آن رسابندیانتشار  ریکب یهاستیمارکس ریکشد[ و سایخط م نیاستال

از سایرین و  ترقیمطلوب و عم ینحوهب (یاضافه کن نانیرا به جمع ا خروشچف یتوانیم یواهبزرگ )اگر بخ

بعد از انقالب  «.رندیقرار گ لیمورد تحل نوشته،یم ییزهایکه بوده و ظاهرًا چ یتروتسکدوست شما  همینطور

http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1066&tb=economy&Id=36&pgn=1
http://www.bannedthought.net/Cuba-Che/Foreign-Anti/Cuba-EvaporationOfAMyth-RCP-1977.pdf
https://www.marxists.org/farsi/archive/guevara/works/1965/ensan-sosyalizm.pdf
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 ۀبه زمر خروشچف نیو همچن یتروتسک» دیگویم آرماندو مارتبه  یانامه یط گریبار داو  1965 لسا در

 به لینک زیر مراجعه کنید: از این دست های بیشترقولبرای نقل« .بزرگ تعلق دارند یهاستیونیزیرو

https://espressostalinist.com/2011/08/06/burying-the-myth-che-guevara-was-not-a-

trotskyist/ 

که  ارجی استن سفیر خمفتخر است آخری یر وقت چین در کوباسف یوپین وان کنداشاره می هو چنیین چنانکه -13

وان سفیر در هفت عنپیشۀ من به)کتابش  92و  91صفحات  در وان به استناد دیدار کرده است. گوارابا 

به چین صورت  تروکاسروز بعد از اولین حملۀ علنی  13 درست یعنی 1965مارس  26در  ، این دیدار(کشور

 واناز  راگوالسه، پایان ج رفت. بعد از گواراچهچینی به دیدار  بافیهمعیت یک هیئت صنایع پارچ او درگرفت. 

-به یک ساعت هچدفتر  این دو در هایحبتص واندر دفتر او بماند؛ بنا به گفتۀ  وگوییبرای گفت خواست تا

ان قصد استم را به هاوانا تابستانه، برداشتکه برای  گویدمی اوبه  گواراچه در همین خالل انجامد ومیطول 

ر ادامه ی بود. دولیوش به باتترک خواهد کرد؛ سفری که در واقع پوششی برای ناپدید شدن و عزیم اورینته

در  انوستاید. ین را میکه همواره چ گویدمی وانو به  دهدمیانقالب و فرهنگ چین را مورد تحسین قرار  چه

 .انه بودنی یک بهچی بافیحس من این بود که دیدار وی با هیئت صنایع پارچه» :گویدمیش چنین اکتاب

 و ودببه زوال  ای روهشکل فزایندروابط چین و کوبا به دوره آندر بود.  قصد اصلی او دیدار با سفیر چین

ت ار حساسیت بسیتوانسلحاظ سیاسی میبنابراین هر تماس مستقیم بین یک رهبر کوبایی و سفیر چین به

-فرصتی  و ایننها به اینی تچ بافیکنم که این دیدار با هیئت صنایع پارچهبرانگیز باشد. از این رو من فکر می

 «.داد تا با من دیدار و وداع کند، بدون آنکه شک دیگر رهبران کوبا را برانگیزدمی

فریقا ای آسیا، اهخلق )سازمان همبستگی با اوسپالپیام او به کنفرانس  امیدی و اندوه در سطر سطرِاین نا -14

 ه کنید:مراجع ربه لینک زی این اثر برای مطالعۀ ترجمۀ فارسی مشهود است. (OSPAAAL -و امریکای التین

http://19bahman.net/letrature/El-Che/1966_00_00_Payam.htm 

 دیاریوالمفصل خود با روزنامۀ  ۀطی مصاحب 1988در سال  حزب کمونیست پرورهبر  گونزالو صدرچنانچه  -15

خاطر ه ضوح بوهکوبا مسئولیت بزرگی در آمریکای التین به گردن دارد، چرا که امید آفرید. اما باید ب»گوید می

مسلحانه ورشکسته شده  ۀگفت که استراتژی مبارز فیدل کاستروچه اتفاقی افتاد.  1970بسپاریم که در سال 

به مخالفت با او  داگالس براوواست و در پی کنار گذاردن آنچه که قبال تشویق و حمایت کرده بود برآمد. 

های کاسترو است. اما متاسفانه ه تاکتیکبلک ،برخاست و گفت که این استراتژی نیست که ورشکسته شده

وجود هآمریکا مشکالت زیادی ب ۀاین امور در قار ۀنظر ما کلیهتصمیم گرفت مورد عفو قرار بگیرد. ب بعداً براوو

اند تا بر فرمایشات ارباب آورده است. با این وصف امروز همان معیارها، در حالیکه کمی تغییر شکل یافته

طور کنکرت در نیکاراگوئه به عمل همنطبق شوند، بعنوان یک تکامل انقالبی نوین که ب امپریالیست-سوسیال

کنیم که آمریکای التین برای جنگ خلق آماده شود. این دروغ است. ما باید تاکید کنیم و میدرآمده، تبلیغ می

ه باید بازی کند. بوده و هست و غیر از این راه دیگری نیست. آمریکای التین نقش مهمی بر دوش دارد ک

https://espressostalinist.com/2011/08/06/burying-the-myth-che-guevara-was-not-a-trotskyist/
https://espressostalinist.com/2011/08/06/burying-the-myth-che-guevara-was-not-a-trotskyist/
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است. آمریکای  «حیاط خلوت آمریکا»قول امپریالیستهای یانکی متفرعن، اینجا هبگذارید فراموش نکنیم که ب

تواند نقش مهمش را ایفاء کند که ایدئولوژی صورتی می رجهان نیز اهمیت دارد. این قاره دالتین برای 

د ندتا مائوئیسم را درک کند، احزاب کمونیست شکل بگیرپرولتاریا یعنی مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم، عم

 «د.نبخشی از انقالب جهانی به پیش برده شو ۀهای خلق بمنزلو جنگ
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 گواراچه گو بین مائو زدون و ارنستووگفت

 

 1960نوامبر  19، بعد از ظهر 6:30تا  4:20ساعت 

 نان هایونجن در عمارت چت: تاالر چینمالقا محل

 

 شرکت کنندگان:

و سایر اعضای  1راگواارنستو چهسرپرست هیئت نمایندگان و رئیس بانک ملی توسعه، سرگرد  :طرف کوبائی

 .هیئت نمایندگان

 .ینبلین  و شن جیان، بیائو گن، نیِیِنچیلی ، الیئن وچ ،م[ -مائو زدون] :طرف چینی

 

 

 

 

 

 خوش آمدید. ،نمایندگان کوبایی هیئت مائو

( به صدر مستقیماً از نزدیک و ) را داریم فرصتاست که این  وشحالیخ بسی جای چــه

 ا بودهحترام ماو  مورد ستایش همواره مائوصدر  مانه. در مبارزبفرستیم درود مائو
 رار کشوولد چهمتا اعضای هیئت ما امّ ،کوبا هستیم رسمی نمایندگان. ما هیئت است

 مختلف هستند.

 شما آرژانتینی هستی. مائو
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 .هستمآرژانتین  متولدمن  چــه

 ؟متولد چه کشورهایی هستند بقیۀ اعضاء مائو

 است،  [ اکوادوریحزب سوسیالیست اکوادور]دبیر کل  مالدونادو[ رامیرو فرناندو] چــه

ام و همدآه دنیا بشیلی است، من در آرژانتین  ن[ اهلِ]اقتصاد دا التاسته[ آلبان ]
کوبا با  مردما ، امیماکوبا متولد نشده درمتولد کوبا هستند. گرچه برخی از ما  سایرین

شوند. ما در ینم نماش و ناراحتیرنج باعث، یستیمن ییکوبا اینکه ما عنوان کردن
ین را ای التامریک مردم تمام ۀ[ ارادکاسترو] فیدل. کنیممیعمل از انقالب کوبا دفاع 

 کند.نمایندگی می

 شما انترناسیونالیست هستید. مائو

 های امریکای التین.انترناسیونالیست چــه

کنند. سال پیش آسیا، افریقا و تمام اردوگاه سوسیالیستی از شما حمایت می هایخلق مائو

 درست است[؟، ]از چند کشور آسیایی دیدار کردید شما

 ه، ژاپن و پاکستان.ر از جمله هند، سیام )تایلند(، اندونزی، برمچند کشو چــه

 اید.رفتهتمام کشورهای مهم آسیا  بهچین،  غیر ازهب مائو

 االن در چین هستم. است که به همین علت چــه

 خوش آمدید. مائو

به  ؛بودنرسیده  ثبات ترک کردم، اوضاع داخلی ما هنوز بهکه کوبا را  سال گذشته چــه

 کنوناکردیم. برعکس، می عمل ی خارج محتاطانهدنیا با برخوردهمین دلیل ما در 
 .داریمبرخور یترجای پای محکم از و شدهتثبیت  پیشبیش از  ما داخلی اوضاع

 المللی کنونی بهتر از سال گذشته است.اوضاع بین مائو

که انشعاب و افتراقی در  منتظرندهر روز  هااند، اما امپریالیستت متحد شدهملّ کلِ چــه

 میان ما رخ دهد.
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 ؟ایدحد شدهمتّ ان دیگریچه کس با کارگران و دهقانان، جزهب مائو

 بورژواطبقۀ خرده کارگران و دهقانان است. در کشور ما هنوز یک ۀحکومت ما نمایند چــه

 .نمایدهمکاری میابطی دوستانه دارد و روبا ما وجود دارد که 

 ی ندارید؟ورژوازی ملّب مائو

ها با منافع امپریالیسم در بود. منافع آن گانکننددوار ی اساساً متشکل ازبورژوازی ملّ چــه

لحاظ هبها را چه [ آنبه همین دلیل]. ها بر ضد ما صف کشیدندهم تنیده بود و آن
 از میان بردیملحاظ سیاسی اقتصادی و چه به

 ی محسوب گردند.بورژوازی ملّ نباید ؛بورژوازی کمپرادور بودند هاآن مائو

سرمایه، تکنولوژی، حق  به امپریالیسم وابسته بودند. امپریالیسم کامالًه یک عدّ چــه

ی ا زندگها در کشور م. گرچه آنکردمی ها تامینرا برای آن و بازار 2انحصار
 ار شکر.جّت مونهن برای ر هم تنیده بود؛شان با منافع امپریالیستی دمنافع اما کردند،می

 .3شکرکسب و کار  گردانندگان مائو

 ی شده است.شکر ملّ کسب و کار دیگر . حاالدیگر نیستند چــه

 ید.اهکردرا مصادره امریکایی  هایشما اساساً تمام سرمایه مائو

. اما این بدان معنا ه باشندفرار کرد مصادره[از ]ها . شاید برخی سرمایهکامالًنه، اساساً  چــه

 کنیم.[  ها را مصادرهآنخواهیم ]نیست که ما نمی

 دادید؟ 4پیشنهاد غرامت مصادرهاز  یا پسآ مائو

ه میلیون تُن شکر از ما قبل از سلب مالکیت[ بیش از س ،شرکت شکریک ]اگر  چــه

به آن  ار درصد ]ارزش شکر خریداری شده[ 25تا  5 پرداخت غرامت ، ماخریدمی
ه با ککسانی درک طعنۀ مستتر در این سیاست برای . دادیمپیشنهاد می شرکت

 .دشوار خواهد بود آشنا هستند،وبا نااوضاع ک
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]سطح  5کابالرا 47 شما سرمایه و سود را بر مبنای ،نویسندمطبوعات می بنا به آنچه مائو

 .یدیک درصدی پس داد ۀساالن ۀبهر [ در سال، بام -کشتزیر

میلیون تن شکر خریده  3د که بیش از شهایی[ میغرامت تنها شامل آن ]شرکت چــه

وبا گ در کبزر بتاً. دو بانک کانادایی نسنبود، غرامتی هم در کار خرید بدونبودند. 
 ارجی ماهای داخلی و خسیاست ی نکردیم؛ این ناقض. ما آنها را ملّندداشت حضور

 ست.نی

 لحاظ استراتژیک قابل قبول است. بهل موقتی حضور چند شرکت امپریالیستی تحمّ مائو

 داریم. چین[ در شرکت امپریالیستی]ما هم معدودی 

که  6[کنگ و شانگهایبانکی هنگ ۀموسس] س.بی.سیچ.اِاِدرست مثل  الیئن چو

 نمادین دارد. ۀحضورش در چین صرفاً جنب

 هستند. چیندر  اچ.اس.بی.سی های مشابهنمونههای کانادایی در کوبا بانک چــه

 شما باید کارگران و دهقانان، یعنی اکثریت را متحد کنید. مائو

 اند.و به اردوگاه دشمن پیوسته آرایی کردهصفعلیه ما  انداراز سرمایه خیبر چــه

سرکوب  امر هستند. شما در تاندشمن ،اندصف کشیده شما علیهکه  کسانی مائو

 اید.دهکر مالً درست عملضدانقالبیون کا

چند  در مواردیمثال[  طوره]ب ای شدند.ضدانقالبیون مرتکب اقدامات تجاوزکارانه چــه

 جایی .میساخت شاندنابو فوراً [پی این اقداماتدر ]که ، به اشغال درآوردندجزیره را 
 شانربارانتی ،گرفتیمرا  ضدانقالبیون جا که سرکردگانهر  برای نگرانی نیست.

ده شان ارسال شرد برایاز طریق هوابُ و ها از طرف امریکاتجهیزات آن همۀ کردیم.
 بود.

 ]درست است؟[ .ایددادی امریکایی را بازداشت کردهشما همچنین تع مائو

 فوراً محاکمه و تیرباران شدند. چــه
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 حکومت امریکا اعتراض کرد و شما پاسخ دادید.  الیئن چو

 را امپریالیسم شما محکم هستید. تا آخر محکم بمانید، این امید ]انقالب[ است، و مائو

ی د، براشات کنیو مما باشید تزلزلم گرا. اما های بزرگتری خواهد نموددشواری دچار
 .خواهد شدتر آسان ]مواجهه با شما[ امپریالیسم شرایط

راهی را برای مشکل عمومی مسکن پیشنهاد داد، فیدل ما،  انقالبِ ۀدر اولین مرحل چــه

 ند. ماکانه خ ا صاحبِهر کس ر ا این مسئولیت را به دوش گرفته کهچرا که دولت م
احبان م. صکردی وزیعهای بزرگ را مصادره و در میان خلق تنهن خامایملک مالکا

 شان را حفظ کردند.های کوچک مایملک معمولخانه

 و بعد؟ مائو

 یکدیگر از هااستثمار انسان ۀیعنی پایان دادن به پدید ،دوم انقالب ۀحاال ما در مرحل چــه

کن واسطۀ ریشههو ب لی،الملداخلی و بین یتعوض ا مبنا قرار دادن دقیقب ما هستیم.
عۀ بخش کاری )که باالخص در شرایط خطرناکی است(، توسسوادی و بیکردن بی

 .داریممیبر گاممان تحکیم رژیم مسیردر  برد اصالحات ارضیصنعتی و پیش

اید. آسیا و افریقا را تحت تاثیر قرار داده ی است. شما امریکای التین و حتیعال مائو

 .داشتقرار خواهند  شما تحت تاثیر ، آنهاکنید مادامیکه خوب عمل

 خصوص امریکای التین.هب چــه

اند. برای یک ی امریکای التین از سوسیالیسم ترسیدهبورژوازی و بورژوازی ملّخرده مائو

. این رویکرد خرج دهیدبهعجله اصالحات اجتماعی  درشما نباید  ،قابل توجه ۀدور
بعد از  امریکای التین خوب است.ملّی ژوازی ی کوچک و بورزابرای جلب بورژو

تر کارهایی که پیشوو کسب 7شیجیهیان جکار و، کسبم[ -]ما در چین پیروزی
 یهمه ملّ ،نده بوددرآمد یانجبه تملک  اً و بعد همایملک آلمان، ایتالیا و ژاپن بود

صنعتی را  ۀسرمای کلدرصد  80 تا ساختدولت را قادر می امر این .ندیددگر اعالم
را صد ]کل سرمایه صنعتی[ در 20 ی تنها. گرچه بورژوازی ملّتحت تملک داشته باشد

 ۀو کل شبک ن کارگر را در استخدامها بیش از یک میلیوآن اما ،در اختیار داشت
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. ما به ردزمان بسال  7برای ما  سئلهداشتند. حل این م خود تجاری را تحت کنترل
 ۀی، مدیریت مشترک فردی و جمعی و بهرأشغل، حق ر هابه آن مسئلهامید حل این 

مثبت در  ها را راضی ساخت و تاثیری نسبتاًب آنمرکّ حلِبازخرید دادیم. این راه
 حلبعد از مشاهدۀ این راه آسیا م[ -]ملّی گرچه بورژوازیاگذاشت.  جایبه خارج

شان متحد ساختن که این راهی قابل قبول برای پذیرفتند، اما ندکامالً خشنود نبود
و  8انورپیشه قشرۀ مسئلبر . خوب استاز سیاست بازخرید  استفاده ؛است
 ها فائق آمده شد.تعاونی اسطۀوهنیز ب شهری بورژوازیخرده

بهره ین و سایر کشورهای سوسیالیستی منجمله چ ،دیگر کشورها ۀما باید از تجرب چــه

به  ؛دهیممی ولپگذاریم و شغل و حترام میها ا. در رابطه با بورژوازی، ما به آنگیریم
دهیم. یمها دستمزد این امید که به خارج از کشور نروند. ما همچنین به تکنیسین

ا م دارد.نوجود  ایمسئلهنداریم؛ بنابراین در این رابطه  وریایع پیشهسنتاً ما صن
 .کنندشغل می را صاحب هاآن عوضایم که در حد کردهمتّ هاکاران را در تعاونیبی

داشته باشد. درست مثل ژاپن که ی خواهد کوبا بورژوازی ملّده نمیایاالت متحّ مائو

 شند، وبا یصاحب بورژوازی ملّ [منچوریره یا شمال چین ]یعنی کُخواست نمی
ه ب هاآن اشد.بداشته  وجود یویتنام بورژوازی ملّ در خواستهمچنین فرانسه که نمی

 .ایجاد کنند دادند واحدهای صنعتی بزرگیاجازه نم یمردم محلّ

 .است [هداافتاتفاق ]امریکای التین  [که در است چیزیآن]این پدیده مشابه  چــه

و  کرده تغذیه ی رالّنیروهای فئودالیست، بورژوازی م از بین بردن منظوربه امپریالیسم
وده باردات وات بر مالینرخ باالتر خواستار  همچنین ی شایداست. بورژوازی ملّ پرورده
 ردند.ک بانیتریالیسم آنها با امپ نبودند؛ در واقعملّی منافع  طرفدارها اما آن باشد،

 ؟استده مرتبط سرمایه با ایاالت متحّ لحاظبهالی دارم. آیا صنایع فوالد برزیل ؤمن س مائو

 سیس شدند.أهای امریکایی تبرزیل با سرمایه ذوب آهن مهم کارخانجات چــه

میلیون تن فوالد تولید  1.6است؟ برزیل ]ساالنه[  چقدر امریکایی ۀسرمای سهم الیئن چو

 کند. می
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 لحاظ فنیاما به ،مالً شفاف نیستبرزیل کا ۀ بزرگترین کارخانۀی سرمایمیزان کلّ چــه

ن حال عمالً ای است. برزیل کشور بزرگی است، باوابسته  به ایاالت متحده مطلقاً
 .اردسایر کشورهای امریکای التین وجود ند بین این کشور واساسی  یفرق

پیروزی قطعی دو سال  ۀپیاده شدن شما در کوبا تا لحظ زمان ال دیگری دارم. ازؤس مائو

 مکانا . آیاآوردیددست به را حد کردید و پیروزیطول انجامید. شما دهقانان را متّبه
 نند؟یروی کپالگو  هم بتوانند از این که سایر کشورهای امریکای التین وجود دارد آن

های داد، شما تجارب بیشتر و تحلیل گرایانهیکلّ پاسخی توانال نمیؤاین سبه   چــه

مریکای شورهای انظر من، کوبا به نسبت دیگر ک تری ]از ما[ دارید. ازمندانهبصیرت
نها ت ینجار اه دگرچاانقالب مواجه بود. مراتب دشوارتر برای التین با یک زمینۀ به

ا روزی رپی و یمبهره جست هاامپریالیست غفلتیک فاکتور مطلوب وجود داشت: ما از 
بودند.  نکرده تمرکزمما  با ها نیروهای خود را برای مقابله. امپریالیستدست آوردیمهب

ی ها همکارآن د کرد و بابعد از پیروزی تقاضای وام خواه فیدلکردند ها فکر میآن
 ا همانتین بالانقالبی در دیگر کشورهای امریکای  برپایی . ]برعکس،[دخواهد نمو

عزام ده با اایاالت متح – شاهد آن هستیم. در گواتماالمخاطراتی روبرو است که 
 .ه استزد اش، دست به مداخله در آنجاداران دریاییتفنگ

 تین[ وجود دارد؟کشورهای امریکای ال میانتفاوتی ] ،آیا در رابطه با شرایط داخلی مائو

 هایی[ وجود دارد. اما به لحاظ اجتماعی، ]تمامی این کشورها[لحاظ سیاسی ]تفاوتبه چــه

ریان جدر ور در سه کشمبارزۀ مسلحانه گیرند. جای می در دو یا سه دسته مجموعاً
 : پاراگوئه، نیکاراگوئه و گواتماال.است

 رفته است.اال و نیکاراگوئه نشانه سوی گواتمرا به پیکان حمالتشامریکا نوک  مائو

 نبش بزرگ انقالبی برای خلق در حال تکوینج در کلمبیا و پرو، امکان ظهور یک چــه

 است.

  خلق خواهان زمین هستند. همچنین در کلمبیا. اکثریتِ همانطور که گفتم در پرو مائو
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وجود  دویبیک سنت کمونیسم  هموارهاست. در این کشور  توجه مورد پرو جالب چــه

ین ابه داری را شان در پرو، فئودالیسم و بردهها طی حاکمیتداشته است. اسپانیایی
 امروز تا عکس،؛ بالاز میان نرفتکمونیسم اولیه  موجب این،بهدند. اما نمو صادرکشور 

رد. این مبارزه بُ انتخابات را 9کوزکواست. حزب کمونیست در  هادامه داد به حیات خود
ست. ایخته نژادی در هم آم ۀبا مبارز [ها در انتخاباتزی کمونیستبرای پیرو]

 تان وکنند، اما تنها سفیدپوسهای بومی بسیاری در پرو زندگی میسرخپوست
 و ارباب باشند. توانستند مالک زمینهای سفید/سرخپوست میدورگه

ها پانیاییکه جمعیت اس است، در حالیکه نفر میلیون 10تا  9ی محلّجمعیت مردم  مائو

 هزار نفر است. 10تنها 

 10 از این میزان جمعیت دارد که نفر میلیون 12است. پرو  آمیزغلواحتماالً  این آمار چــه

 میلیون سفیدپوست هستند. 2بومی و  میلیون

 میلیون بریتانیایی دارد. 3 فقطپرو شبیه افریقای جنوبی است. افریقای جنوبی  مائو

ی، یک میلیون هلندی، یک میلیون دورگه، هشت میلیون یریتانیاسه میلیون ب  الیئن چو

سیار بی پوست و هندی در وضعیتسیاه هایخلقپوست و نیم میلیون هندی. سیاه
 ی برخوردارند.أپوستان از حق ربرند. تنها سفیدبه سر می بارفالکت

 .ل استزمین معمو فروش افراد همراه با داری وجود دارد.در پرو هنوز برده چــه

 .در گذشتهمثل تبت   الیئن چو

کنند. در هنگام داد و ستد، از پول استفاده نمی اهالیمانده، در آن مناطق عقب چــه

رای ب رازوهای مسی در دو کفۀ تسکه از گذارد و]فروشنده[ جنس را به فروش می
 .شوداز اسکناس استفاده نمی . در آنجاشودوازنه استفاده میم

 [؟]درست استدر کلمبیا تا حدودی متفاوت است.  توضعی  مائو

. اربابان و تری داردحضور قوی کاتولیکیسم اما تر است،ضعیف فئودالیسمدر کلمبیا  چــه

اما  ،فقیرند های بومیسرخپوستهستند.  دستایاالت متحده هم باکلیسای کاتولیک 
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چند صباحی ند، اما اهداشت وهای چریکی همواره در کلمبیا فعالیتبرده نیستند. نیر
 اند.دهکشی دستمبارزه  از است که

 آیا کوبا با سایر کشورهای امریکای التین روابط دیپلماتیک دارد؟ مائو

. این کشورها قطع نمودند با کوبارا و روابط خود  کردند تبانی چند کشور با همدیگر چــه

-کیوراس هند وادور تماال هستند. کلمبیا، السالوهائیتی، جمهوری دومینیکن و گوا
 01تالحیصفاقد  یم[ اشخاص -]در آن کشورها کوبا انسفیر اعالم کردند که صدا

 .اشتدیگری دخواند، گرچه این دلیل فرا برزیل سفیر خود را از کوبا را .هستند

 .م[ -کشور هستند ]که با کوبا روابط دیپلماتیک ندارند 7پس مجموعاً  الیئن چو

 ]کشور[. 12 شودکه می 7منهای  19روابط دارد:  اکشوره اکثربا  [اکوب] این ترتیببه مائو

روابطی با سه کشور اول ]یعنی هائیتی، جمهوری دومینیکن و  گونه]کوبا[ هیچ  چــه

 فیرسرزیل[ اس و بسالوادور، هندورکشور دوم ]کلمبیا، ال چهارگواتماال[ ندارد. در 
ارند به دروند، انگار هایی که به برزیل میکوبایی. ضور داردنداریم، اما کاردار کوبا ح

 روند.اصطالح دیوار آهنین می آن سوی به

ها در گواتماال و نیکاراگوئه چیست؟ آیا در آنجا جنگ خلق در جریان ماهیت جنگ مائو

 است؟

بدهم. گمان من این است که ]جنگ در[ گواتماال، ]جنگ  یدقیق توانم پاسخنمی چــه

 از شورهااین کاست. ] ی عادیجنگ ه ]جنگ در[ نیکاراگوئهکدر حالیاست خلق[ 
آنچه گفتم[ صرفًا های آنها[ اطالعی ندارم. ]کوبا[ دور ]هستند.[ من ]از ماهیت جنگ

 .یک پاسخ ذهنی است

 مرتبط است؟ 11[گوزمان] آربنز[ وخاکوبآیا آنچه در گواتماال رخ داد با ] مائو

ای از مقصد چین ترک کنم، در این رابطه اعالمیه من تنها پیش از آنکه کوبا را به چــه

 . ر استاز ماهیتی خلقی برخوردا دیدم. انقالب ]در آنجا[ احتماالً آربنز

 اکنون در کوبا است؟ آربنزپس  مائو
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 .است بله، در کوبا چــه

 بوده است. انسان خوبی است. هم او در چین و اتحاد شوروی مائو

کار و محکمی ، اما آدم درسته استسر زداز او اشتباهاتی قبالً ما به او اعتماد داریم.  چــه

 توان به اون اعتماد کرد.است و می

گفتگو  سر میز شام کند؛ام دعوت میۀ اعضای هیئت نمایندگی را به شصدر هم} 
 {.ندکمی پیدا ادامه

ثیر قرار ن را بسیار تحت تاکه م مشابه وجود دارد نسبهبه بین چین و کوبا دو چیزِ  چــه

شما  به شیجیان جیه، آغاز کردیدوقتی شما انقالب را  م[ -]یکی اینکه دهد.می
 یزندر کوبا ای که دو کلمه ؛نامیده شد محاصره و سرکوبحمله کرد و این حمله 

نها آر دوی هوی[ شده از س کار بستهبهمرتجعین قرار گرفت. استراتژی ] ۀمورد استفاد
 یکی بود.

را محاصره و  های سفید آند، گلبولشوموجود خارجی وارد بدن می که یکوقتی مائو

کرد و باکتری رفتار می مثابۀ مُشتیبهبا ما  شیجیان جیهکنند. سرکوب می
]در این  علیه او جنگیدیم؛ اًسال متناوب 22مدت بهخواست ما را نابود کند. ما می

م[ را به  -ما زمان ]پیروزیکه طبعاً  داشتیم گسست همکاری و دو دورۀ دو م[ -مدت
روی از[ اپورتونیسم همکاری، ما مرتکب ]اشتباه دنباله دورۀ انداخت. در اولین عویقت

بود که  آن. نتیجه گرا ظاهر شدراست گروهکلۀ سر و  راست شدیم. در درون حزب
جنگ ما را  واسطۀهحزب را تصفیه کرد، با کمونیسم ضدیت ورزید و ب شیجیان جیه
 ۀافتاد. دورمیاتفاق  12به شمال لشکرکشیدر دوران  هارد. این ماجراسرکوب ک

 ای جز جنگ نداشتیم،چاره. و دیگر هیچ بودجنگ  1927تا  1924از  یعنی بعدی
 باقی دیگری برای شما ۀکشتار مردم چار دست زدن به با باتیستادرست همانطور که 

 باتیستاوخت، همانطور که خلق چین آم به همچنینبه ما و  شیجیان جیهنگذاشت. 
دیگری  ۀکه جز اسحله به دست گرفتن و جنگیدن چار به شما و خلق کوبا آموخت

دانستیم که می حتی و نه جنگیدچطور باید  دانستیمکدام از ما نه می. هیچوجود ندارد
و من روشنفکر بودیم؛  م[ -الیئن چو] وزیرچطور باید برای مبارزه آماده شد. نخست
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دیگری  ۀکند( کارگر بود. اما چه چاروزیر اشاره می، معاون نخستنیِنیِچی لی او )به
 .در پی کشتار بود[ شیجیان جیهبرای ما باقی مانده بود؟ او ]

سالمتی انقالب خلق کوبا و اعضای هیئت نمایندگی باال را به شاصدر جام} 
 {.بردمی

رد. ما مناطق پایگاهی را ایجاد به مدت ده سال ادامه پیدا ک جنگ شروع شد و مائو

وقتی سیاست به  شدیم؛ 13روی از[ اپورتونیسم چپا مرتکب ]اشتباه دنبالهکردیم، امّ
و  هست داداز د جه مناطق پایگاهی رابالنتی چپ متمایل شد، ما سوینهایت افراط به

ای بر هاتشتبابود. این ا راهپیمایی طوالنیمجبور به فرار شدیم، که در واقع همان 
 گرایانهچپ و دیگری گرایانهما اساساً مرتکب دو اشتباه، یکی راست – زنده بودآمو ما

ان جیبا  ا مجدداً. وقتی ژاپن به چین حمله کرد، ماندوختیم ها درسو از آن  –شدیم 
 .یدنداشت ییهاماجرا چنین همکاری کردیم، شما شیجیه

 نداشتیم. [ییهاماجرا چنین[ بود که ]ن]ماشانسیوشخاز  چــه

 را نداشتید. باتیستاشما امکان همکاری با  مائو

 نداشت. هیچ تعارضی وجود هاامریکایی با باتیستابین  چــه

سگ زنجیری بریتانیا و امریکا بود. وقتی ژاپن ]به چین[ تجاوز کرد،  شیجیان جیه مائو

به طول  1945تا  1937و از سال ] 8. در این دوره ]که[ این تجاوز را برنتابید جیان
 جیانی کاری برادیم و علیه ژاپن جنگیدیم. این همنموهمکاری  اوانجامید، ما[ با 

 یمنخوش، ریکا بودبریتانیا و ام وابسته بهبورژوازی کمپرادور،  ۀکه نمایند شیجیه
ا یک م کرد. ا[ حملهم]به  شیجیان جیهژاپن،   تجاوزبعد از دفعِ ۀ چهارم،نبود. در دور

ه مجموع س مله زدیم، که درحضد دست به کردیم و بعددفاع از خود  صرف را سال
به  جیانتیم و ، ما به موفقیت کامل دست یاف1949سال و نیم به طول انجامید؛ در 

 تایوان ندارید. ۀتایوان فرار کرد. شما جزیر

به آنجا  ندفرصت ک باتیستاا قبل از این که دارید. امّ 14[هاکاج ۀجزیر] بینو ۀجزیرشما  الیئن چو

 .به تصرف درآوردیدآن را  ،فرار کند
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 .ش کردیداتصرف خیلی خوب است که مائو

 امریکا هنوز وجود دارد. ۀحمل احتمال چــه

 حمله کنند. هاکاج ۀجزیرها تالش کردند به امریکایی الیئن چو

های جهان پس امپریالیسم امریکا دشمن مشترک ما و همچنین دشمن مشترک خلق مائو

 رسید.جوان به نظر می ت. شما همگی بسیاراس

بودیم که شما انقالب را آغاز کردید، البته به غیر از او )به  دنیا هم نیامدهبهما هنوز  چــه

 .تر استۀ ما مسندارد، و از هم سال 35کند(. او اشاره می لنیوسو م[ -ادی]  سرگرد

ال باید در امر ساختمان . حاکردیممی مبارزه جنگ میدان در گذشته، ما در مائو

 .برزمیمسوسیالیسم 

 .دفاع کنیم از انقالب لنیوسو

 ]ارائه شده در[ از اوضاع ارزیابی در .شباهت داردبا کوبا  یک چیز دیگر هم چین در  چــه

: برخی از افراد است نوشته شده چنین حزب کمونیست چین 1945 ۀکنگر
 ارهپیک شد:  تقسیم پارهدو  به ماۀ دادند؛ مبارزمیبها شهرنشین به روستاها کم

نی ر؛ کسااعتصابات در شه برپایی یو دیگر کوهستان بودجنگ چریکی در  هدایت
ستانی ق کوهها که در مناطند، با آنپرداختمی اعتصاب نمودن پابر به ترویج که

ه ب تصابجین اعمروّ کار ند، به رقابت پرداختند. سرانجام،کردجنگ چریکی می
 .انجامیدشکست 

 خیلی شبیه است. الیئن چو

 شهرنشینان وقتی[تا . ]است آوانتاریسماین  – هااتالف نیرو واسطۀهبآسایش حصول  مائو

نان ا دهقابود که بآسان نخواهد  شانبرای اًبدهستند، ا ناتوان ه به روستاهاتوجّ در
 حد شوند.متّ

برای پژوهش در  یهایداشتیاد)اشاره به شما اکتبر  5ۀ مقال کهوقتی این مسئله الیئن چو

را منتشر شد(  16ووِردِه اولیو ۀدر مجلکه  گواراچهقلم به 15کوبا ایدئولوژی انقالب
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مطرح  طی آن مقاله و مسائلی کهاین  ۀ. من خالصخواندم، برای من روشن گردید
 حساب آورد.توان یک روشنفکر بهمی م. شما رااهکردید، را خواند

 فاصله دارم. یروشنفکر ۀه درجتا رسیدن ب هنوز  چــه

م و با نکاتی اهاین مقاله را خواند ۀخالص نیزاید. من ل شدهشما به یک نویسنده بد مائو

ا تحت رالتین  تواند امریکایمی بسیار موافقم. ]این مقاله[ احتماالً ،طرح کردیدم که
 تاثیر قرار دهد.

 اید؟آیا متن کامل مقاله را با خود آورده الیئن چو

 کنم پیدایش کنم.سعی می  چــه

توانند مرتجعین را شکست ید. مردم مینکمیطرح مسه اصل را تان هایدر مقالهشما  مائو

نقالب ت به اد تا دسنضج کامل برسها[ نباید منتظر بمانند تا کل شرایط به ]آن ؛دهند
 اصل سوم چه بود؟ بزنند؛

 عمده معطوف به مناطق روستایی ۀیفاصل سوم این است که در امریکای التین، وظ چــه

 است.

 .بسیار مهم استمناطق روستایی  با پیوند ]انقالب[ الیئن چو

 به این نکته چسبیدیم. خیلی محکمما   چــه

که شما این نکته بعضی دوستان امریکای التینی به دهقانان اعتنایی نکردند، در حالی الیئن چو

 ین نیزچانقالب  و موفق شدید. در دقرار دادی مورد مالحظه مطلوبنحوی بسیار را به
درک  ارزه ردر مبا دهقانان شرکت دادن: بسیاری اهمیت شرایط مشابهی وجود داشت

 .ل داشتمبذو به این نکته توجه بسیار زیادی مائو زدون، در حالیکه رفیق نکردند

[ شییان جیهج. او ]در شهرها را بر خود روا نداریم ماندن که ختآمو ما دشمن به مائو

 ؟عمل کرد شدمی دیگر چطور. عام کندقتل [نیروهای ما را]خواست می
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که درحالیآن را بسیار مهم یافت،  فیدلهست که  مائوصدر  آثاردر  ۀ دیگرنکتیک  چــه

ندانیان با ز آمیزیمتکرم. و آن برخورد ه بوداز توجه به آن بازماند ی کارمن در ابتدا
 و این یافتیماین نکته را در هاست. ماراهی کردن آنن و شاجنگی، مداوای جراحات

 نمود. مان[ بسیار به ما یاری]در مبارزه

 نیروهای دشمن است. پارچگی و متالشی نمودنروشی برای از بین بردن یکاین  مائو

 پردازد.شما به این نکته هم می ۀمقال الیئن چو

گرفتیم، چون ش و لباس زندانیان را میما کف  اضافه شد. در ابتدااین نکته بعداً چــه

 عمالاه این بزدن  از دست را ما فیدل. بعداً سربازان ما ]هیچ کفش و لباسی[ نداشتند
 منع کرد.

 {.بنوشندبه سالمتی فیدل  خواهد کهمی جمع ازبرد و باال می را شاصدر جام} 

ند. ما همچنین فاقد نبود مطلوبی برخوردار از خوراک ]افراد[ چریکی ۀدر هنگام مبارز چــه

 توانستیم چیزی بخوانیم.روح بودیم. نمی خوراک

ها روزنامه تهیۀ ات افرادی را برایکرّهچریکی بود، ب ۀمبارز درگیر مائووقتی صدر  الیئن چو

 کرد.اعزام می

های دشمن روزنامه خیلی اوقات اطالعات برخورد کنید. همچونها با روزنامه مائو

، و این یکی از منابع اطالعاتی ماست. ما دهندرا درز می اوط تحرکات مربواطالعات 
هزار  سپس ]تعداد نیروهای ما[ به بیش از دههزار نفر شروع کردیم؛ انقالب را با چند 

مرتکب اشتباهات  مقطع، که در آن نفر و بعد از آن به سیصد هزار نفر افزایش یافت
هزار نفر به  م[ سیصد -داد نیروهای ما از، ]تعراهپیمایی طوالنیچپ شدیم. بعد از 

ها ]به وقتی ژاپنی تر شد.دشمن از ما کم هراسبیست و پنج هزار نفر کاهش یافت. 
. او گفت که ما شدیم شیجیان جیهبا  همکاریتجاوز کردند، ما خواهان چین[ 

باقی  از ماتوجه به اینکه تعداد بسیار کمی  با چونتوانیم ]با او همکاری کنیم[، می
ها از دست ژاپنیاین بود که ما به شیجیان جیه. هدف از ما ترسی نداشت ،مانده بود

اپن، نیروهای ما از بیست . ولی انتظار این را نداشت که بعد از مبارزه با ژبین برویم
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چهار میلیونی  نفر افزایش پیدا کند. وقتی قوای به یک میلیون و چند صد هزار هزار
ما یک  ،قرار دادندرا در دستور کار  ژاپن حمله به ما شدن از تسلیمبعد  شیجیان جیه

. از صد میلیون نفر جمعیت برخوردار بودند مناطق پایگاهی میلیون نفر نیرو داشتیم و
دیگر  [هاجنگ در این سال]را شکست دادیم.  شیجیان جیه، ما طی سه سال و نیم

همانطور  پیما، توپ، تانک و ...،س وسیع بود. هواجنگ چریکی نبود؛ جنگی در مقیا
د. در آن ننقشی تعیین کننده ایفا کن ندنتوانست یکشما ذکر شده، هیچ ۀکه در مقال

ها را نداشتیم. از این اینها را داشت، در حالیکه ما هیچ کدام ۀهم شیجیان جیهزمان، 
 توپ به غنیمت گرفتیم. تایی ها بود که چندتنها بعد

 ، ما حتی تعدادی تانک به غنیمت گرفتیم.هردو همان در الیئن چو

 های[ توپخانه بود که ما را قادر ساخت تا رسته،به غنیمت گرفتیم ]سالح[ عمده ]که مائو

زات تجهی دائر کنیم. تمام این توپخانه هایتوپخانه، دستجات توپخانه و هنگ
 امریکایی بودند.

کردیم. تمام تجهیزات امریکایی بودند. در یک مراسم رژه برگزار  آزاد شد، پکنوقتی  الیئن چو

یاالت متحده گری اهنوز چین را ترک نکرده بودند. سرکنسول هاامریکایی آن زمان،
 .آمدند ی مراسمتماشا براینظامی هم  و وابستگان

کرد. سختی از یک گروهان تجاوز میبه من رهبری تحت شمار افراد در اوایل جنگ، چــه

. بودیم ال شدهبسیار خوشحغنیمت گرفته شد و ما از این بابت یک بار، یک تانک به 
یک  زای آناتی در بگیرد. من ناراحت بودم و تنها وق از ما خواست آن رامی فیدلاما 

 بازوکا برای من آوردند، قبول کردم که تانک را تحویل دهم.

تند هر روز تلفات توانسمی کردند ودر آسمان پرواز می طور مداومبههواپیماها  گرچه مائو

ی برانگ رهای سبز لباستوانستند استتار کنند. می [افراد ]اما سنگینی وارد کنند.
د. پوشییمیفرم توانست مورد استفاده قرار گیرد. شما همگی یونتعییر ظاهر فرد می

 شما سرباز بودید. ۀهم

 حت شکنجه بود.)جانشین وزیر امور خارجه( نبود. در آن زمان زندانی و ت رودریگز چــه
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 رسید.( خیلی جوان به نظر میرودریگزشما )خطاب به  مائو

 ساله هستم. 25 رودریگز

 ( سرباز بودید.لیوسونو  موراشما )خطاب به  مائو

سه بار و از شش ناحیه  لیوسونکشته شد.  در جنگ بر اثر اصابت گلوله موراپدر  چــه

ا ر ابتدد. شده در زندان شکنجه گزرودری. ام. من خودم دوبار مجروح شدهمجروح شده
نفر  12جنگید. ما تنها هم با تفنگ خودش می فیدلتعداد ما بسیار کم بود. حتی 

 بودیم.

 مگر حدود هشتاد نفر نبودید؟ مائو

 نفر باقی مانده بودند. 12دست آخر تنها  ؛گذاشت نزولاین تعداد رو به طی مدتی  چــه

 است. مساعد. آب و هوا در کشور شما هستنداین دوازده نفر مثل بذر  مائو

 17.[قرار دارد]شمالی  ۀدرج 22در مدار  [کوبا] چــه

 شما هم خوب هستند. هایزمین مائو

درختان نارگیل توان می ایماسه هایزمیندر ها قابل کشت هستند. تمام زمین چــه

 ها دشوار است.کاشت. اما پرورش محصوالت کشاورزی در کوهستان

 میلیون نفر افزایش یابد. 30تواند تا میحداقل [ کشور شما جمعیت]پس  مائو

 میلیون نفر جمعیت دارد. 50جاوه اندونزی  ۀجزیر چــه

نونیم. او مم شیجیان جیه، به همان ترتیبی که ما از ممنون باشید اباتیستشما باید از  مائو

 هایی آموختنی داد.ما درسواسطۀ کشتار مردم به به

 همچنین از این بابت ممنونیم که اکثر مردم را به سوی ما راند. باتیستا ما از مورا

 ی مام دیگری هم داریم و آن امپریالیسم است. امپریالیسم از دیرباز مربّما معلّ مائو

و  باتیستام امپریالیسم امریکا است. شما هم دو معلم دارید، ست. بهترین معلّابوده
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در امریکا است؟ آیا در فکر  اکنون باتیستادانم[، من می امپریالیسم امریکا. ]تا آنجا که
 ست؟م[ ا –در کوبا  قدرت خودی -]احیا

ای کاندید پنجاند، و در مجموع فرقه تقسیم شده پنجبه  اینک باتیستاطرفداران  چــه

 تیستاباالف خی مخهای متفاوتی دارند. برجمهوری دارند. این کاندیداها دیدگاهریاست
 کنند.را حفظ می باتیستاالیکه بقیه کمابیش احترام درح ،هستند

 چند سال دارد؟ باتیستاشوند. نمی باتیستاشان حریف همه مائو

 سال. 60 چــه

 .است پکنآرزوی بازگشت به  در ساله است، و هر روز 74ما  شیِجیان جیه مائو

ها و آن شناسندمی به نام ها راآن ب بودند. مردماحزااین پنج کاندیدا همه رهبران  مورا

 .هستندآرزوی بازگشت به کوبا  در هم هر روز

ریزی ها از امریکای مرکزی رخت بربستند و برنامهچهار پنج روز بعد از پیروزی ما، آن چــه

را  اباتیستتا  آیندمی گفتندها میآن در کوبا لنگر بیاندازند. بیایند و کردند کهمی
 ایم.آورده ه چنگبپیروزی را برای انقالب  دیگر ما بدون آنکه بدانند ،سرنگون کنند

 ]وضعیت در . به نظر من،وجود داردتعداد زیادی کشور در امریکای مرکزی  مائو

[ سئونیدالفائل رامردم در آنجا تماماً علیه ]دومینیکن امیدبخش است،  م[ -یجمهور
 .اندمیدان آمدهبه 18[مولینا] تروخیلو

دیکتاتور در امریکای التین  ترینفرتوت ترین وقدیمی تروخیلواست.  گفتنش دشوار چــه

 ها هم به فکر دور انداختن او هستند.است. امریکایی

 خواهند؟را نمی تروخیلوها آمریکایی مائو

 .ش را به کس دیگری بدهداجایباید  اینرمخالف هستند، بناب همه با او چــه

          جنوبی[  ۀو ]دیکتاتور کر 19دیمگو دیننمثل ]دیکتاتور ویتنام جنوبی[  الیئن چو

 .18مان ریسینگ
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 کند.و زاری می فغانکه خیلی  دیمنگو دین مائو

 نیست. آسانگذار زندگی برای یک خدمت الیئن چو

هایی که شویم. آنرا دوست ندارند. ما به او عالقمند می شیجیان جیهها امریکایی مائو

امریکایی و پردرصد  99 فقطند که بدتر جیاناز  ،تنددرصد پرو امریکایی هس 100
 خواهد نفوذ خود را حفظ کند.حداقل هنوز میاو است. 

 دیالکتیکی است. الیئن چو

 هستید. شیجیان جیهشما خواهان بازگشت  کنمفکر می لیوسون

پیشنهاد  مانروابط خود با امریکا را قطع کند، ما به او جایی در حکومت هرگاه مائو

 خواهیم داد.

 اگر همراه خود تایوان را هم بازگرداند. خواهد بودبهتر  الیئن چو

 .داشته باشدای به بازگشت عالقه او رسد کهمینهر حال به نظر  به مائو

    ▪ 
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 هایادداشت

 

نیروهای ی در رجۀ نظامالترین دبا ،های بعد از انقالبسال د درسویناش به کوبا میدر سفرنامه ژان پل سارترچنانکه  -1

 درجۀ سرگردی بود. مسلح انقالبی کوبا

2- Patents 

3- Sugar entrepreneurs:  مفهومentrepreneur آفرین، ، بنگاهآفرینهایی نظیر کارآفرین، ارزشدر فارسی مترادف

را ادا  ر حق مطلبتقیقدصورت از این واژگان بهکدام یک  در مجموع کارگشا و غیره یافته است. گذشته از اینکه

ین مفهوم ار بردن اکاز به مائورسد منظور نظر میانگلیسی( به-)با فرض دقیق بودن ترجمۀ چینی اینجاکند، در می

   ست.کر اعرصۀ کسب و کار ش در گردانندگان کوچک، نوپا و خارج از دایرۀ انحصارات امپریالیستی

4- Compensation 

5- Caballeria : باشد.هکتار می 13.42هر کابالرا برابر با 

6- HSBC )Hong Kong and Shanghai Banking Corporation( 

 شود.ناخته میش شکچیان کایبا عنوان  ایراندر  که نگومیندا تلفظ اصلی رهبر وقت حزب -7

8- Handicraft sector 

9- Cuzco 

10- Persona non grata 

11- Jacobo Árbenz Guzmán :با  1951ال ماال که در سگرای گوات( رهبر ملی1971-1913) خاکوبو آربنز گوزمان

از کار  سی.آی.اییبانی کودتایی با پشت طی 1954، اما در سال رسیدکسب اکثریت آرا به ریاست جمهوری آن کشور 

و ز اا فیدل کاسترو ب کوبا،انقال برکنار و از کشور متواری شد. او باقی عمر خود را در تبعید گذرانید. بعد از پیروزی

 .و در آنجا اسکان یابد وددعوت نمود تا به کوبا بر

ی ساالران شماله جنگهای چینی علیها و کمونیستناسیونالیستبا همکاری  1926در سال  که ایعملیات گسترده -12

سوی ود را بهخسالح  شیجیان جیهرهبری به گومیندانهای ساالران، ناسیونالیستآغاز شد. اما بعد از شکست جنگ

 استیالیز اینجا ا در ائومها زدند. گرداندند و دست به سرکوب و تصفیۀ خونین آنها برمتحدین خود یعنی کمونیست

 کند.دوره صحبت می همیندر  چین حزب کمونیستاپورتونیسم راست بر 

 آید.به نظر اشتباه می با توجه به متن آمده است که« اپورتونیسم راست»در متن  -13

14- Binuo Island [the Isle of Pines] 

های زیر از این رساله به لینک نتشر شد. برای دسترسی به دو ترجمۀ فارسیم 1960در اکتبر  ی اولین باربرا این مقاله -15

 مراجعه کنید:

checuba.html-http://www.peykar.org/articles/651 

http://www.peykar.org/articles/651-checuba.html
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-https://triboonshoma.wordpress.com/2000/12/09/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

-D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%

-9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8D8%A7%D%

847-DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7/#more% 
 

ورزد و صرار نمیادن منظورش برای رسان در ادامه نیز مائونشده است.  مائومتوجه استعارۀ  گواراچهنظر می رسد به -16

 شود.بحث عوض میموضوع 

17- Verde Olivo 

18- Rafael Leonidas Trujillo Molina 

19- Ngo Dinh Diem 

20- Syngman Rhee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://triboonshoma.wordpress.com/2000/12/09/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7/#more-847
https://triboonshoma.wordpress.com/2000/12/09/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7/#more-847
https://triboonshoma.wordpress.com/2000/12/09/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7/#more-847
https://triboonshoma.wordpress.com/2000/12/09/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7/#more-847
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 : ترجمه مرجع

“Memorandum of Conversation between Mao Zedong and Ernesto “Che” Guevara,” 

November 19, 1960 ,History and Public Policy Program Digital Archive, PRC FMA 202-

00098-01, 1-14. Translated by Zhang Qian 

.http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/115155 

 

 

****  

 

 

 

 

 

 

 

ادات، و ارسال انتق انتشارات میرها و مقاالت منتشر شده توسط ننده گرامی برای دریافت سایر کتابخوا

 های زیر مراجعه کنید:ود به آدرسپیشنهادات و نظرات خ
Https://mirpublication.wordpress.com 
Mir_publication@yahoo.com 
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میـــر انتشارات  


