
  چه گوارا ماندگار جاودانه و
  )چھ گوارا یجاودانگ 

  )خواھانھ چھ گوارایآزاد

من بھ دنبال . دگی را بھ بازی می گیرنداما نھ از آنھایی کھ برای اثبات شجاعتشان زن

گھگاه از این . . .  پس شاید این خداحافظی من باشد

  
البی وی قبل از اینکھ بھ اقدامات انق. آرژانتین زاده شد

ھمراه دوستش آلبرتو گرانادو سراسر آمریکای التین را گشت زده بود و ھمچنین 

در بیان خاطرات این سفر “ یکلاخاطرات موتر س

، ی و ایرلندی كھ گرایش ھای سیاسی چپ داشتند

ازفاکولتھ طب فارغ التحصیل شد و سپس سفر 

زمانی كھ  ١٩۵۴در سال . سفری كھ نقطھ عطفی در زندگی او بود

كھ منتخب مردم بود قدم بھ عرصھ مبارزات سیاسی 

او اعتقاد راسخ داشت كھ مبارزهء چریكی 

آزادی خلقھای آمریكای التین است و این نتیجھگیری ناشی از اوضاع 

عمیقا بر این باور بود كھ » چھ گوارا«. سیاسی و اجتماعی تقریبائ تمام كشورھای آمریكای التین بود

جاودانه و یکارنامه ها مبارزه و، 
جاودانگ ن سالروزیھشتم و چھل اد بود ازی نھم اکتبر

آزاد یرامون کارنامھ ھایق متفاوت پیتحق پژوھش و(

  )صباح(استاد 
اما نھ از آنھایی کھ برای اثبات شجاعتشان زن، ھستم 

پس شاید این خداحافظی من باشد. اما احتمال رویارویی با آن وجود دارد، 

  . فرمانده کوچک یاد کنید

آرژانتین زاده شد در روزاریو١٩٢٨جون  ١۴ارنستو رافائل چھ گواردر 

ھمراه دوستش آلبرتو گرانادو سراسر آمریکای التین را گشت زده بود و ھمچنین  ١٩۵٢در سال 

خاطرات موتر س”بنام ) است کھ فیلم آن نیز ساختھ شده(کتابی بسیار شناختھ شده 

ی و ایرلندی كھ گرایش ھای سیاسی چپ داشتندچھ گوارا در خانواده ای ممتاز ازنژاد اسپانیای

ازفاکولتھ طب فارغ التحصیل شد و سپس سفر  ١٩۵٣درسال . چھ گوارا بزرگترین فرزند خانواده بود

سفری كھ نقطھ عطفی در زندگی او بود ، بھ دیگر كشورھای آمریكایی را آغاز كرد

كھ منتخب مردم بود قدم بھ عرصھ مبارزات سیاسی “ جاكوب آربنز”بود با پشتیبانی از حكومت 

او اعتقاد راسخ داشت كھ مبارزهء چریكی . رھبری و یا افتخارات نبود، مردی بود كھ ھرگز در بند مقام

آزادی خلقھای آمریكای التین است و این نتیجھگیری ناشی از اوضاع شكل بنیادین اقدام برای كسب 

سیاسی و اجتماعی تقریبائ تمام كشورھای آمریكای التین بود

، زندگی
نھم اکتبر(

من یک ماجراجو

، مرگ نمی گردم

فرمانده کوچک یاد کنید

ارنستو رافائل چھ گواردر 

در سال ، دست بزند

کتابی بسیار شناختھ شده 

چھ گوارا در خانواده ای ممتاز ازنژاد اسپانیای. نگاشتھ است

چھ گوارا بزرگترین فرزند خانواده بود. بزرگ شد

بھ دیگر كشورھای آمریكایی را آغاز كرد

بود با پشتیبانی از حكومت  ”گواتماال”در 

  . گذاشت

مردی بود كھ ھرگز در بند مقام چھگوارا

شكل بنیادین اقدام برای كسب ، انقالبی

سیاسی و اجتماعی تقریبائ تمام كشورھای آمریكای التین بود، اقتصادی
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یكی رھبری سیاسی و نظامی مبارزه چریكی باید یگانھ باشد و این كھ مبارزه تنھا میتواند توسط خود واحد چر

  . نھ از طریق دفاتر راحت بوروكرات ھا در شھرھا، رھبری شود

ھر قطرهء خون ریختھ شده در : او میگوید. چھ گوارا بھ معنای واقعی كلمھ یك چریك مبارز اینترناسیونالیست بود

را در  تجربھای است كھ بھ زندهء ماندگان منتقل میشود تا بعدا آن، سرزمینی كھ در زیر پرچمش زاده نشده باشی

قدمی بر میدارد در پیكار ، ھمچنانكھ كھ خلقی خود را آزاد میسازد. مبارزه برای رھایی كشورشان بھ كار برند

  . برای رھایی مردم خود ما

: او میگوید، معتقد بود كھ ھر انسانی برای رھایی از ظلم و استبداد باید بھایی برایآزادیاش پرداخت كند چھ گوارا

ما بھای آزادی خود و ، ھنوز گوشت و لباس بھ این اسكلت نیامده است،  شكل گرفتھ استاسكلت آزادی ما قبال

سیرآزادی طوالنی و در ، ایثار و فداكاری ما آگاھانھ است. حفاظت از آن را با خون و ایثار پرداخت میكنیم

  . بعضی قسمتھا ناشناختھ است

  چھ بود؟؟؟ مبارزات  ن ھمھ حماسھ ویچھ گوارا از یدست آوردھا و افتخار
تاثیر  جنبش ھای چریکی دراواخر دھھ شصت تحت ، شکل گرفت اسطوره ای از وی درجھان با مرگ چھ گوارا

تا عمان و از نپال تا آلمان غربی شکل گرفتند و نزدیک بھ دو دھھ  آموزه ھای چھ گوارا ازآسیایی مرکزی

 نبرد چریکی آرمانخواھان جان برکف و ھای بسیاری از کشورھای جنوب و حتی شمال صحنھ جنگل خیابانھا و 

  . خود گذشتھ شد فدائیان از 

   دارندیرا پاس م یآزاد و یمبارزه انقالب، کھ حماسھی م بھ آنانیتقد

  
شان  اما مانع بزرگ برسر راه دانستند یانسان م یرا تنھا راه خوشبخت» سمیكمون«، خواھان جھان  آرمان

ده یا. گرفتند یاسلحھ بھ دست م یدانند وگاھ یشعارم یگاھ. ستادندیسم ایالیپس تمام قد دربرابر امپر، سم بودیالیامپر

، اروپا، جھان یدار ھیدر قلب سرما ین وحتیالت یكایآمر، ایدرشرق آس. انقالب در سراسر جھان رخنھ كرده بود

ات یمانند ژان پل سارترپا از نظر یش داشتند و برخیگرا یستیماركس یھا دهیبرجستھ بھ ااز روشنفكران  یاریبس

  . شھ كرده بودندیپ ییفراتر گذاشتھ و عملگرا
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ازخواست  یچیدن بھ عدالت را سرپیخواستند و راه رس یبود كھ عدالت م یخواھ ز آرمانیجھان سرشار ازرستاخ

 یمرد. كشتھ شد» چھ گوارا «ن زمان بود كھ یدرھم. دانستند یم یارد ھیكار و طرفدار سرما محافظھ یھا حكومت

شد  یپس نم. رغالب دوران بودیاش تصو یشگیاسطوره انقالب بود و لبخند نافذ و سگرت برگ ھم یكھ نماد وحت

ا رھن ھیپ یرو. دیوارھا چسبیرشد و بردیتصو، چھ گوارا نمرد. ردیر چند گلولھ بمیانتظار داشت كھ اسطوره با ف

ھا در  ش را سالیپا یجا. چھ گوارا اسطوره ماند. نیزم یونھا انسان رویلید بدست مینقش بست و پرچم سرخ گرد

در ، كرد ییرش در دست جوانان خودنمایدوباره با تصاو یزیھا برجا گذاشت و درھررستاخ یدئولوژیبرھوت ا

ومقاومت  یتاپاسدار نیالت ییکایآمر یخواھیادتاآز یازبھارعرب. قرن پس ازمرگش رخ داد میكھ ن ییھا تمام انقالب

 یداریادربرابرظلم سرمایونھا انسان درسراسردنیلیونھ قاطع م یدربرابرسلطھ جھان یمرکز ییایھ وآسیمردم روس

  . زمیالیوامپر

دست جوانان  در» چھ گوارا«دن عكس ید. شجاعت است شھامت و یاسطوره  کی ایدن سراسر در چھ گوارا

جمال عبدالناصر  یپھلو چھ گوارا در یھا عكس چندان دور  نھ یزمان. نباشد یبید اتفاق غریاش. . .  مصر و، منی

، ریاخ یھا  دھھ یھا یجاد كرده بود كھ با تمام سرخوردگیآنھا ا شور در سرشناس عرب آنقدر یھا  گر چھرهیو د

  ا وطنیدن یھ زماناست ك یادامھ راه شورش گران شان در  جوانان عرب باور داشتھ باشند آمال از یھم برخ ھنوز

  . شان بود

ھم  یویدر ونزوئال و بول یاند و حت  راث انقالب را حفظ كردهیم قرن است كھ مین ش ازیاش ب ییھمرزمان كوبا

گاه یاند بھ جا  ده انقالب كوبا نتوانستھیھمرزمان و فرزندان ا چ كدام ازیاند اما ھ  د آوردهیشان را پد  ھ انقالبیشب

 فرو یستیالیسوس یكشورھا و یختھ و شورویر ن فرویبرل واریست سال است كھ دیب. دا كنندیچھ گوارا دست پ

  . اند  دهیپاش

. كند یآرام اصالح م  ن است و رائول حكومت برادرش را آرامینش  خانھ یضیمر اثر ھاست بر دل كاسترو مدتیف

  . زند یمنجالب دست و پا م ھم در یدار  ھیگر چند سال است كھ سرمایاز طرف د

ھر روز  یدار ھیكنند و جھان سرما یسقوط م یدرپ یھا پ سھام. شوند یھ اروپا ورشكست میحادعضو ات یكشورھا

، ھا جنگ رخ داده گذرد و ده یتنھا چھل ھشت سال از كشتھ شدن چھ گوارا م. كند یتازه را تجربھ م یبحران

سم؛ جھان یسم است نھ كمونیكابوس ترور، ن بار كابوسیاند وا ختھیھا فرور ھا و بمب برج، اند ھ شدهیكشورھا تجز

ند از یخوشا یریتصو، ر استیچھ گوارا ھنوز تصو. ندینھا را ببیست كھ این ھمھ درآشوب است اما چھ گوارا نیا

  . یانقالب یاز مرد یریتصو، دهیعق یر از مرگ برایدلپذ یریتصو، آرمان

یانی کھ درصدد برقراری آزادی نشانی برای تمامی آدم. یک نشان است ،ارنستو چھ گوارا تنھا یک نام نیست

وچنان دراین آرامش غرق . بھ انسانیت و روشنایی رھنمون می کند راھی است کھ تو را نام چھ گوارا. ھستند

راھی کھ . راه من و راه توست ،ھدف او. بازنخواھی شناخت ،خواھی شد کھ خویش را ازخویشتن خویش

انتخاب راه . کھ برای فرارازمبارزه برگزیده شده است اعتراض را جایگزین خاموشی مطلق شرم آوری می کند
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تویی کھ از وضع موجود و سکوت خفقان آوراین روزھای سانسور شده ی جامعھ خستھ شده  ،توست برعھده ی

  . دیگر باشی یتوخود می توانی چھ گوارا. راھت را بازشناس. ای وبرای نجات آزادی دست بھ دعا برداشتھ ای

بگذارید پرچمی کھ ما در سایھ اش می ، ذارید انترناسیونالیسم اصیل پرولتری توسعھ یابدبگ :گفتیچھ گوارا م

بولیوی می ، کلمبیا، ونزوئال، چنان کھ مردن در زیر پرچم مبارزان ویتنام، امرمقدس رھایی بشریت باشد، جنگیم

بھ ھمان میزان با شکوه و  یک افریقایی و حتی یک اروپایی، یک اسیایی، تواند برای یک فرد امریکای التینی

  . مطلوب است

دراستكھلم بیش از . مجلھء تایم چھ گوارا را جزو یكی ازصد چھرهء تاثیر گذاردرقرن بیستم انتخاب كرده است

 یالس ھایدرمالزیا وجود دارد كھ روی تمام گ یرستوران ھا. سیصد عنوان كتاب دربارهء او منتشر شده است

تفریح جوانان . است» چھ گوارا«حک شده است ومحل تجمع طرفداران س قھوه اش عكس چھ گوارا یسرو

دولت برزیل نام چند سینمای این كشور را ارنستو چھ . درخیابانھاست» چھ گوارا« یراھن ھایفروش پ، میالنی

» چھ گوارا«مارك . پر فروشترین نوع كاله درتابستانھای تركیھ است» چھ گوارا«كاله مدل . گذاشتھ است گوارا

عروفترین مارك سگرت درسودان معرفی شده است و بازھم طبق ارقام مجلھء تایم حدود ھفتاد وشش درصد م

بھ » چھ گوارا«مردم بولیوی بھ خود میبالند چون . را میشناسند وبرای او احترام قائلند» چھ«جوانان دنیا 

  . ات چھ گوارا باال میگیردخاطرآنان و درآنجا كشتھ شده است ھرازگاھی دعوای میان ملتھا بخاطرافتخار

آرژانتینیھا . بھ آنھا تعلق دارد» چھ گوارا«پس ، اھل این كشور بوده» چھ گوارا«ایرلندیھا معتقدند چون پدر 

كوباییھا . میگویند كھ چھ گوارا چون ملیت این كشور را داشتھ و درھمان جا تحصیل كرده پس یك آرژانتینی است

سرزمین آنھا و بھ خاطر آنھا جنگیده در یك سخنرانی گفتھ كھ افتخار میكند  در» چھ گوارا«اعتقاد دارند كھ 

آنكھ نام و عكس چھ  چھ، چھ گوارا را نمیتوان متعلق بھ یك كشور دانست. پس او اھل كوبا است، كوبایی باشد

  . است گوارا امروزدرتمامی كشورھای دنیا بھ نماد اعتراض درمقابل استبداد وسرمایھ داری نوین بدل شده

ارنستو چھ گوارا یكی ازاسطوره ھای تاریخ . متعلق بھ تمامی آزادیخواھان ضد امپریالیسم جھانست» چھ گوارا«

را  یبارزترین ویژگی و. اندیشھ وعشق او بھ انسان فراترازمرزھای جغرافیایی و نژادی است. ت استیبشر

  . درھرقیافھ و شكل دانستمیتوان روحیھ مبارزه جویی و آشتی ناپذیری با ظلم و استبداد 

  چھ گوارا یاسیمبارزات س
این » . برای ھمیشھ فرمانده است، چھ گوارا«معروف ترین ترانھ درباره چھ گوارا چنین نام گرفتھ است 

دانستند جوان الغر  می ، ھایی کھ چھ گوارا را کشتند گویی گلولھ. جملھ را فیدل کاسترو گفتھ بود

  . نشانھ مقدس عدالت و آزادی. کنند تا برای ھمیشھ نشانھ باشد م را پرچمی میآرژانتینی دلباختھ سوسیالیس
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اندكی بعد بھ . آربنزدر نتیجھ توطئھ و در مداخالت تجاوز كارانھ سازمان سیا سرنگون شد و چھ گوارا بھ مكزیك گریخت

در كوبا “ فولژ نیسو باتیستا“تاتوری در پی بر اندازی دیك

ازجملھ مبارزانی بود كھ بھ منظور آغاز مبارزه چریكی از عرشھ كشتی كوچك 

  . ر ظاھر شدینذ یخواھان بود ھمچون یك فرمانده ب

ماجراجویی و نبرد یک نویسنده نیز بود کھ از زمانی کھ از خانھ بھ قصد آشنایی با مردمان 

آمریکای التین خارج شد تجربیاتش را و نظراتش را مینوشت و ھمچنین نامھ ھای بسیاری برای دوستان و خانواده از او 

 . ؛ بدان کھ یکی از رفقای من ھستی

من در کنار ، ضربھای میزند تا تمام بشریت را بھ دو دستھ مخالف تقسیم کند

 . یک انسان برای رسیدن بھ آزادی در صف ایستادن نیست بلکھ برھم زدن صف است

 . آنچھ را میخواھم کھ بھ التماس نیالوده باشد ھر چھ باشد حتی زندگی

  . بھ جای آن تنھا حسرت ترانھای ناتمام را با خود بھ گور خواھم برد

عین حیات و  میمیرند اما مرگشان، کسانی کھ سازش نمی کنند

لھ نترس تو روح گلولھ از گلو. بود اما در چھره ات نشانی از مرگ نخواھد

تو ھمان اندازه مفید ھستی کھ من . شلیک خواھد شد

  . کمکھایت برای مردم مفید است مردمی کھ تو را قربانی خواھند کرد

آربنزدر نتیجھ توطئھ و در مداخالت تجاوز كارانھ سازمان سیا سرنگون شد و چھ گوارا بھ مكزیك گریخت

در پی بر اندازی دیك یجنور ٢۶فیدل كاسترو و دیگر انقالبیونی پیوست كھ با جنبش 

ازجملھ مبارزانی بود كھ بھ منظور آغاز مبارزه چریكی از عرشھ كشتی كوچك  ١٩۵۶چھ گوارا در دسامبر 

خواھان بود ھمچون یك فرمانده بیاو كھ در اصل داکترآزاد. قدم بھ خاك كوبا گذاشتند

ماجراجویی و نبرد یک نویسنده نیز بود کھ از زمانی کھ از خانھ بھ قصد آشنایی با مردمان ، چھ گوارا درکنار سفر

آمریکای التین خارج شد تجربیاتش را و نظراتش را مینوشت و ھمچنین نامھ ھای بسیاری برای دوستان و خانواده از او 

 . مبھ اقتصاد سوسیالیستی بدون اخالق مارکسیستی اعتقادی ندار

 . بھ دنیا نیامدھام کھ در سنین پیری بمیرم

؛ بدان کھ یکی از رفقای من ھستییاگر تو در برابر ھر بیعدالتی از خشم بھ قھرشو

ضربھای میزند تا تمام بشریت را بھ دو دستھ مخالف تقسیم کند، میدانستم در لحظھای کھ روح بزرگ حاکم

 . مردم عادی خواھم بود

یک انسان برای رسیدن بھ آزادی در صف ایستادن نیست بلکھ برھم زدن صف است

آنچھ را میخواھم کھ بھ التماس نیالوده باشد ھر چھ باشد حتی زندگی! بگذار ھر چھ از دست میرود برود

 . شاد بودن تنھا انتقامی است کھ میتوان از زندگی گرفت

بھ جای آن تنھا حسرت ترانھای ناتمام را با خود بھ گور خواھم برد. حتی مرگم را ھم شکست بھ حساب نمیآورم

   یت دولتیمسوول 
کسانی کھ سازش نمی کنند، بلی! ھرگزسازش مکن. 

اما در چھره ات نشانی از مرگ نخواھد، تو نیز میمیری، 

شلیک خواھد شد گلولھ از زبان تو سخن خواھد گفت و از عمل تو

کمکھایت برای مردم مفید است مردمی کھ تو را قربانی خواھند کرد تو نمیدانی کھ تا چھ اندازه

آربنزدر نتیجھ توطئھ و در مداخالت تجاوز كارانھ سازمان سیا سرنگون شد و چھ گوارا بھ مكزیك گریخت

فیدل كاسترو و دیگر انقالبیونی پیوست كھ با جنبش 

چھ گوارا در دسامبر . بودند

قدم بھ خاك كوبا گذاشتند «گرانما«

چھ گوارا درکنار سفر

آمریکای التین خارج شد تجربیاتش را و نظراتش را مینوشت و ھمچنین نامھ ھای بسیاری برای دوستان و خانواده از او 

  . باقی است

بھ اقتصاد سوسیالیستی بدون اخالق مارکسیستی اعتقادی ندار

بھ دنیا نیامدھام کھ در سنین پیری بمیرم

اگر تو در برابر ھر بیعدالتی از خشم بھ قھرشو

میدانستم در لحظھای کھ روح بزرگ حاکم

مردم عادی خواھم بود

یک انسان برای رسیدن بھ آزادی در صف ایستادن نیست بلکھ برھم زدن صف استرسالت 

بگذار ھر چھ از دست میرود برود

شاد بودن تنھا انتقامی است کھ میتوان از زندگی گرفت

حتی مرگم را ھم شکست بھ حساب نمیآورم

 در چھ گوارا
. مردم را دریاب

، آری. زندگانیست

گلولھ از زبان تو سخن خواھد گفت و از عمل تو. ھستی

تو نمیدانی کھ تا چھ اندازه. آه. ھستم
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گوارا یكی از رھبران حكومت تازهء كارگران و دھقانان شد و 

  . ھای دولتی متعددی چون ریاست بانك مركزی كوبا و وزارت صنایع بھ او واگذار شد

وی در مقام یكی از رھبران . او بارھا بھ نمایندگی ازكوبا درمجامع مختلف چون سازمان ملل متحد شركت كرد

گذاری حزب  بھ بنیان ١٩۶۵كھ سرانجام در 

از ھمھ مسوولیت ھا و پستھای دولتی كناره 

كوبا ، ھا داری در دیگر كشور ھای ضدامپریالیستی و ضد سرمایھ

رفت و در جنبش “ زئیر“نخست بھ كنگو 

جنبش  ١٩۶٧تااكتبر  ١٩۶۶از نوامبر . 

درعملیات رزمی ساختھ  ١٩۶٧تم اكتبر درھف

  . سازمان سیا بھ دست نظامیان بولیوی زخمی و دستگیر و روز بعد از آن تیرباران شد

چھل وھشت سال بعد ازشھادت چھ گوارا ھنوز ھم زندگی وی و کارھایش یکی از بحثھای ادامھ دار در جھان 

عنوان یک قھرمان نام میبرد و او را الھام دھندٔه 

ھمچنین ژان پل سارتر وی را ھم روشنفکرمیدانست 

چھ گوارا یک قھرمان ملی دوستداشتنی برای کوبائیان 

ن ودانش آموزان ھر روز را یند وتصاویر وی روی سکھ ھای فلزی کوبایی را زینت دادھاست ومحصل

ترانھ آستا سیمپره کھ بھ یاد . ما نیز مثل چھ گوارا خواھیم شد

رزمین مادری وی آرژانتین جایی در س. او ساختھ شده از ترانھ ھای محبوب است و بھ چند زبان اجرا شده است

م ھای بیشماری از چھ گوارا کشور را پر کرده است و در سال 

عالوه بر این چھ گوارا برای بعضی از . 

  . پرستند می ت و او را فرد مقدسی دانستھ و

گوارا یكی از رھبران حكومت تازهء كارگران و دھقانان شد و چھ ، ١٩۵۶در دسامبر “ باتیستا

ھای دولتی متعددی چون ریاست بانك مركزی كوبا و وزارت صنایع بھ او واگذار شد

او بارھا بھ نمایندگی ازكوبا درمجامع مختلف چون سازمان ملل متحد شركت كرد

كھ سرانجام در (گردھمایی ھای گروه ھای سیاسی بھ برگزاری  ی

از ھمھ مسوولیت ھا و پستھای دولتی كناره  ١٩۶۵چھ گوارا در اوایل . یاری رساند) كمونیست كوبا انجامید

ھای ضدامپریالیستی و ضد سرمایھ گیری كرد و بھ منظور كمك بھ پیشبرد مبارزه

نخست بھ كنگو ، را ترك كرد وھمراه با داوطلبانی كھ بعدھا دربولیوی بھ او پیوستند

. شركت جست ”پاتریس لومومبا”ضد امپریالیستی آن كشور بھ رھبری 

درھف. چریكی بولیوی را بر ضد دیكتاتوری نظامی آن كشور رھبری كرد

سازمان سیا بھ دست نظامیان بولیوی زخمی و دستگیر و روز بعد از آن تیرباران شد

چھل وھشت سال بعد ازشھادت چھ گوارا ھنوز ھم زندگی وی و کارھایش یکی از بحثھای ادامھ دار در جھان 

عنوان یک قھرمان نام میبرد و او را الھام دھندٔه  خیلی از صاحبنظران از جملھ نلسون ماندال از وی بھ

ھمچنین ژان پل سارتر وی را ھم روشنفکرمیدانست ، آزادی برای تمامی کسانی میداند کھ آزادی را دوست دارند

چھ گوارا یک قھرمان ملی دوستداشتنی برای کوبائیان . و ھم از او بھ عنوان کاملترین انسان عصر ما یاد میکرد

ند وتصاویر وی روی سکھ ھای فلزی کوبایی را زینت دادھاست ومحصل

ما نیز مثل چھ گوارا خواھیم شد: در پوھنتون ومکتب با این حرف آغاز میکنند کھ

او ساختھ شده از ترانھ ھای محبوب است و بھ چند زبان اجرا شده است

م ھای بیشماری از چھ گوارا کشور را پر کرده است و در سال یب نام وی را بھ خاطر میسپارند موز

. یک مجسمٔھ برنزی از او در شھر تولدش روزاریو نصب گردید

ت و او را فرد مقدسی دانستھ وبولیویایی ھا بھ حضرت ارنست معروف اس

  چھ گوارا چگونھ جاودانھ شد؟؟؟

باتیستا“درپی سقوط 

ھای دولتی متعددی چون ریاست بانك مركزی كوبا و وزارت صنایع بھ او واگذار شد پست

او بارھا بھ نمایندگی ازكوبا درمجامع مختلف چون سازمان ملل متحد شركت كرد

یجنور ٢۶جنبش 

كمونیست كوبا انجامید

گیری كرد و بھ منظور كمك بھ پیشبرد مبارزه

را ترك كرد وھمراه با داوطلبانی كھ بعدھا دربولیوی بھ او پیوستند

ضد امپریالیستی آن كشور بھ رھبری 

چریكی بولیوی را بر ضد دیكتاتوری نظامی آن كشور رھبری كرد

سازمان سیا بھ دست نظامیان بولیوی زخمی و دستگیر و روز بعد از آن تیرباران شد

چھل وھشت سال بعد ازشھادت چھ گوارا ھنوز ھم زندگی وی و کارھایش یکی از بحثھای ادامھ دار در جھان 

خیلی از صاحبنظران از جملھ نلسون ماندال از وی بھ. است

آزادی برای تمامی کسانی میداند کھ آزادی را دوست دارند

و ھم از او بھ عنوان کاملترین انسان عصر ما یاد میکرد

ند وتصاویر وی روی سکھ ھای فلزی کوبایی را زینت دادھاست ومحصلباقی میما

در پوھنتون ومکتب با این حرف آغاز میکنند کھ

او ساختھ شده از ترانھ ھای محبوب است و بھ چند زبان اجرا شده است

ب نام وی را بھ خاطر میسپارند موزیکھ درمکات

یک مجسمٔھ برنزی از او در شھر تولدش روزاریو نصب گردید ٢٠٠٨

بولیویایی ھا بھ حضرت ارنست معروف اس

چھ گوارا چگونھ جاودانھ شد؟؟؟
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بر پارچھ سرخ نشست تا برای ھمیشھ پرچمی باشد تا در دست ھرکسی کھ از 

ھر کھ رویای عدالت و ، دھد ھر کسی کھ فردای رویایی را بھ کابوس اکنون ترجیح می

  
مبارز » چھ گوارا«کھ خود درروند دستگیری و قتل 

وی اظھار . فاش کرد کھ آنھا پس از قتل وی تصمیم داشتند سراز تن او جدا کنند

چھ «ن تالش کردم تا افراد را متقاعد کنم کھ تحویل یک سر بریده مدرک مناسبی برای اثبات مرگ 

. نیست و بھتراست کھ برای اثبات این موضوع انگشت وی بریده و از اثرانگشتش بھ عنوان مدرک استفاده کنند

چھ کاری انجام دھند تا این کھ در نھایت جنرال 

رھبر انقالب کوبا » فیدل کاسترو«بھ » چھ گوارا

چھ «تصریح کرد کھ در نھایت بھ دستور جنرال ھر دو دست 

لقبی کھ در این ، اند ھا بھ او داده را کوبایی» چھ

، ای در بولیوی در نزدیکی دھکده ١٩۶٧اکتبر

بولیوی کھ بھ وسیلھ ماموران سیا و افسران 

مرا . دانم تو برای کشتن من آمده ای می :گوید

ابتدا ساق پای چھ را . ر می کندیرحمانھ ف ی

شاید برای (گیرد  افتد و دست خود را دندان می

ا بھ جالد توصیھ شده بود کھ بھ سر وی شلیک نکند ت

پیدا شد و بھ کوبا انتقال ) میالدی( ١٩٩٧چنین بھ نظر آید کھ او در درگیری کشتھ شده است بقایای جسد چھ گوارا در 

ھای  او پیروزیھای شگرفی دراین شھر در جریان جنگ

بر پارچھ سرخ نشست تا برای ھمیشھ پرچمی باشد تا در دست ھرکسی کھ از ، مجسمھ شد، چھ گوارا کشتھ شد

ھر کسی کھ فردای رویایی را بھ کابوس اکنون ترجیح می، وضعیت خستھ شده است

  . افراشتھ شود

کھ خود درروند دستگیری و قتل » سیا«فلیکس رودریگز مندی گوتیا کارمند اطالعات مرکزی آمریکا 

فاش کرد کھ آنھا پس از قتل وی تصمیم داشتند سراز تن او جدا کنند آرژانتینی شرکت داشتھ

ن تالش کردم تا افراد را متقاعد کنم کھ تحویل یک سر بریده مدرک مناسبی برای اثبات مرگ 

نیست و بھتراست کھ برای اثبات این موضوع انگشت وی بریده و از اثرانگشتش بھ عنوان مدرک استفاده کنند

چھ کاری انجام دھند تا این کھ در نھایت جنرال  مدتی طول کشید تا فرماندھان تصمیم بگیرند، »رودریگز

چھ گوارا«ما برای اثبات مرگ ، رئیس نظامیان بولیویایی گفت

تصریح کرد کھ در نھایت بھ دستور جنرال ھر دو دست » سیا«این مامور سابق . نیاز بھ مدارک غیرقابل انکارداریم

  

چھ«بود و لقب » ارنستو چگوارا دالسرنا«نام کامل این مبارز ضد امپریالیسم 

اکتبر ٨صبج . شود کشور برای خطاب قرار دادن افراد با احترام بھ کار برده می

بولیوی کھ بھ وسیلھ ماموران سیا و افسران  یھمراه چند تن دیگر ازھمرزمانش بھ محاصره اردو

گوید چھ بھ قاتل خود می. درآمدند و دستگیر شدند -شد آمریکایی ھمراھی می

یبکشد و  جالد ازشنیدن این جملھ خجالت می، کشی تو یک مرد را می

افتد و دست خود را دندان می در این ھنگام چھ بر روی زمین می. دھد و سپس دستان او را

بھ جالد توصیھ شده بود کھ بھ سر وی شلیک نکند ت. زند درنھایت جالد تیری بھ گردن و سینھ چھ می. 

چنین بھ نظر آید کھ او در درگیری کشتھ شده است بقایای جسد چھ گوارا در 

او پیروزیھای شگرفی دراین شھر در جریان جنگ. درسانتا کالرا بنای یادبودی بھ افتخاراوساختھ شده است

چھ گوارا کشتھ شد

وضعیت خستھ شده است

افراشتھ شود، آزادی دارد

فلیکس رودریگز مندی گوتیا کارمند اطالعات مرکزی آمریکا 

آرژانتینی شرکت داشتھ -انقالبی کوبایی

ن تالش کردم تا افراد را متقاعد کنم کھ تحویل یک سر بریده مدرک مناسبی برای اثبات مرگ درآن زما«: داشت

نیست و بھتراست کھ برای اثبات این موضوع انگشت وی بریده و از اثرانگشتش بھ عنوان مدرک استفاده کنند »گوارا

رودریگز«بنابر اعترافات 

رئیس نظامیان بولیویایی گفت» اوباندو کاندیا»

نیاز بھ مدارک غیرقابل انکارداریم

  . قطع شد» گوارا

نام کامل این مبارز ضد امپریالیسم 

کشور برای خطاب قرار دادن افراد با احترام بھ کار برده می

ھمراه چند تن دیگر ازھمرزمانش بھ محاصره اردو بھ» گوارا  چھ«

آمریکایی ھمراھی می

تو یک مرد را می. بکش

دھد و سپس دستان او را ھدف قرارمی

. )جلوگیری ازگریھ

چنین بھ نظر آید کھ او در درگیری کشتھ شده است بقایای جسد چھ گوارا در 

درسانتا کالرا بنای یادبودی بھ افتخاراوساختھ شده است. یافت
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یکی خبر مرگ مادرم و دیگری . در زندگی از دو خبر خیلی ناراحت شدم :یدگو فیدل کاسترو می. انقالبی کوبا آفریده بود

  . خبر مرگ چھ گوارا

  شھادت  شجاعت و، شھامت
پیروزی طلبی ، اولین مشخصھ پسرم آن بود کھ در رگ ھایش خون انقالبی گری ایرلندی: پدرش گفتھ بود

   . او را بھ خطر و انقالب می کشاند و بود کھچیزی در ذات ا. اسپانیایی و میھن پرستی آرژانتینی جریان داشت 

  
تاریخ زندگی او و جانفشانی ھایش در راه مردم محروم نام او را در تاریخ جھان بھ . چھ گوارا مردی بود تشنھ عدالت

  . نیکی جاودان کرد و چھ گوارا بھ یک اسطوره تبدیل شد

ھنوز یاد و نام این اسطوره و نماد مبارزه با نئو ، ا می گذردم قرن از اسارت و قتل وحشیانھ ارنستو چھ گواریبا اینکھ ن

کلونیالیسم و امپریالیسم آمریکا و دست نشاندگانش درآمریکای التین نھ تنھا از خاطره مردم آمریکای التین بلکھ ازخاطره 

  . مردم محروم و آزادی خواه جھان محو نشده است

  اراا مارکز برای چھ گویل گارسیسروده ای از گابر

 . و مرد افتاده بود

 !زیدالور برخ: کی آواز دادی

 . چنان افتاده بود  و مرد ھم

 !زیدالور برخ: دو تن آواز دادند

 . چنان افتاده بود و مرد ھم 

 !زیدالور برخ: ھا تن و سدھا تن خروش برآوردند  ده

 . چنان افتاده بود  و مرد ھم

 !زیدالور برخ: ھزاران تن خروش برآوردند

 . چنان افتاده بود  د ھمو مر

 !زیدالور برخ: زان خروش برآوردندیر  ان گرد آمده اشکینیآن سرزم ھمگی

 پای برخاست و مرد بھ 
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، چھ گوارا. ار مردم بودن و شور زندگیکن

  
مثالً بھ خاطرم ھست زمانی کھ تورا درخانھ ماریو آنتونیو 

 . دردسرھای زیادی پیدا کردم، وقتی پیشنھاد کردی کھ بھ مبارزان ملحق شوم برای تدارک امور

اول ا زاین مطلب خیلی ناراحت ، روزاز ما پرسیدند کھ درصورت مرگ شما بھ چھ کسی باید اطالع دھیم

درانقالب انسان یا پیروز می شود یا می ، 

چون ما بزرگترشده ایم و ، سائل آنقدر مھم نیست

بھر حال فکر می کنم کھ وظیفھ خود را نسبت بھ انقالب کوبا درخاک خودش انجام داده ام 

 . و اکنون از شما و سایر رفقا و مردم شما کھ قبالً متعلق بھ من بودند خداحافظی می کنم

مبارز و شھروندی کوبا استعفاء می  ین رفقا

 . غیر ازپیوند ھا یی کھ ماھیت دیگری دارند و گسستنی نیستند با کوبا ندارم

تنھا اشتباه . الب کرده امایمان دارم کھ بھ اندازه کافی فداکاری برای پیروزی انق

 . من این بود کھ دراول ورود بھ کوھھای سیرامایسترا دیر بھ خصلت انقالبی و رھبری تو پی بردم

در غم و شادی کنار مردم ، اما افتخار می کنم کھ در روزھای بحرانی

. تھ باشد وبدون ھیچ شک و تردیدی راه تورا یش گرفتم

 ن کس را بوسھ ای داد

 . . .  

  خداحافظی چھ گوارا با فیدل کاسترو
کن، پاک بودن، آرمان داشتن، ای است برای خوب بودن

  . ھاست

مثالً بھ خاطرم ھست زمانی کھ تورا درخانھ ماریو آنتونیو ، دراین لحظھ خاطرات زیادی بھ سراغم می آید

وقتی پیشنھاد کردی کھ بھ مبارزان ملحق شوم برای تدارک امور

روزاز ما پرسیدند کھ درصورت مرگ شما بھ چھ کسی باید اطالع دھیم

، شدیم اما بعد متوجھ شدیم کھ باالخره این حقیقتی است کھ باید قبول کنیم

سائل آنقدر مھم نیستامروز دیگر این م. میرد و خیلی از رفقا ھم دراین راه جان دادند

بھر حال فکر می کنم کھ وظیفھ خود را نسبت بھ انقالب کوبا درخاک خودش انجام داده ام ، حقیقت ھم تکرار شده

و اکنون از شما و سایر رفقا و مردم شما کھ قبالً متعلق بھ من بودند خداحافظی می کنم

ن رفقایپضودرب، بعنوان رھبر ملی حزبرسماً ازسمت خود 

غیر ازپیوند ھا یی کھ ماھیت دیگری دارند و گسستنی نیستند با کوبا ندارم، دیگرھیچ پیوند قانونی با کوبا

ایمان دارم کھ بھ اندازه کافی فداکاری برای پیروزی انق، زمانی کھ بھ گذشتھ فکر می کنم

من این بود کھ دراول ورود بھ کوھھای سیرامایسترا دیر بھ خصلت انقالبی و رھبری تو پی بردم

اما افتخار می کنم کھ در روزھای بحرانی، من روزھای با شکوھی را سپری کرده ام

تھ باشد وبدون ھیچ شک و تردیدی راه تورا یش گرفتمکمترکسی را دیدم کھ ھوش و لیاقت تورا داش

ن کس را بوسھ ای دادینخست

. . . و گام در راه نھاد

خداحافظی چھ گوارا با فیدل کاسترو
ای است برای خوب بودن چھ گوارا نشانھ 

ھاست  گویی تمام این

دراین لحظھ خاطرات زیادی بھ سراغم می آید

وقتی پیشنھاد کردی کھ بھ مبارزان ملحق شوم برای تدارک امور، مالقات کردم

روزاز ما پرسیدند کھ درصورت مرگ شما بھ چھ کسی باید اطالع دھیمیک 

شدیم اما بعد متوجھ شدیم کھ باالخره این حقیقتی است کھ باید قبول کنیم

میرد و خیلی از رفقا ھم دراین راه جان دادند

حقیقت ھم تکرار شده

و اکنون از شما و سایر رفقا و مردم شما کھ قبالً متعلق بھ من بودند خداحافظی می کنم

رسماً ازسمت خود ، بدین ترتیب

دیگرھیچ پیوند قانونی با کوبا. دھم

زمانی کھ بھ گذشتھ فکر می کنم

من این بود کھ دراول ورود بھ کوھھای سیرامایسترا دیر بھ خصلت انقالبی و رھبری تو پی بردم

من روزھای با شکوھی را سپری کرده ام

کمترکسی را دیدم کھ ھوش و لیاقت تورا داش. بودم
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ھمھ را از تو یاد ، ھمراه با احترام بھ ارزشھایی کھ بھ آن اعتقاد داریم

 . مباید بگویم کھ من کوبا را با احساساتی از غم و شادی و امید و آرزو ھمراه با عشق بھ مردم ترک می کن

اما . مردی را ترک می کنم کھ مرا چون پسرخود می دانست و این جدایی زخمھای عمیقی بھ من وارد می کند

برای انجام مقدس ، من با ایمانی کھ بھ من آموختی بھ سنگرھای دیگری می روم تا سرشارا زاحساسات انقالبی

وظایف یعنی برای مبارزه با امپریالیسم بھ ھر جا کھ الزم باشد بروم و این عمیق ترین زخم را درمان می 

اگر قرار باشد کھ درزیر . بجز اینکھ کوباھای دیگری درجای دیگر ایجاد کنم

ا زآنچھ بھ من آموختی متشکرم و . فکر می کنم

من ھمیشھ خودرا با سیاست خارجی انقالب ھماھنگ 

از . کرده ام و ھمیشھ ھمینطور خواھم بود و ھمھ جا ھم بعنوان یک انقالبی بھ وظایف خود وفادارخواھم بود

ناراحت نیستم چون می دانم دولت ا زآنھا سرپرستی خواھد کرد و جای 

خیلی حرف با تو و مردم دارم اما فعالً جای این 

تورا ، با تمام شورانقالبی. حرفھا نیست و کلمات نمی توانند احساسات من و انتظاراتی راکھ از آنھا دارم بیان کنند

بود می گوید چھ در  فیلسوف چپ گرای فرانسوی کھ مدت کوتاھی ھمراه با چھ گوارا در بولیوی

ھ آینده آمریکای التین امیدوار بود و شد ب بیماریھای جنگلی و دایره محاصره ارتش کھ ھر روز تنگ تر می

   . این قاره جای دیکتاتورھا و فقر را خواھد گرفت

  
میگیرد و  یغافل از اینکھ نھ آزادی در تابوت جا

ھمراه با احترام بھ ارزشھایی کھ بھ آن اعتقاد داریم، بررسی و تفکر درامور واستقبال از خطر

باید بگویم کھ من کوبا را با احساساتی از غم و شادی و امید و آرزو ھمراه با عشق بھ مردم ترک می کن

مردی را ترک می کنم کھ مرا چون پسرخود می دانست و این جدایی زخمھای عمیقی بھ من وارد می کند

من با ایمانی کھ بھ من آموختی بھ سنگرھای دیگری می روم تا سرشارا زاحساسات انقالبی

وظایف یعنی برای مبارزه با امپریالیسم بھ ھر جا کھ الزم باشد بروم و این عمیق ترین زخم را درمان می 

بجز اینکھ کوباھای دیگری درجای دیگر ایجاد کنم، من دیگر درکوبا مسئولیتی ندارم

فکر می کنم بازھم تا آخرین لحظھ بھ توو این مردم، آسمان دیگری بمیرم

من ھمیشھ خودرا با سیاست خارجی انقالب ھماھنگ . سعی می کنم بھ وظایف خود و نتایج نھایی آن وفادار باشم

کرده ام و ھمیشھ ھمینطور خواھم بود و ھمھ جا ھم بعنوان یک انقالبی بھ وظایف خود وفادارخواھم بود

ناراحت نیستم چون می دانم دولت ا زآنھا سرپرستی خواھد کرد و جای ، د را ترک می کنماینکھ زن وفرزند خو

خیلی حرف با تو و مردم دارم اما فعالً جای این . نگرانی نیست و خوشحالم کھ دنبال وظایف خودم می روم

حرفھا نیست و کلمات نمی توانند احساسات من و انتظاراتی راکھ از آنھا دارم بیان کنند

  . پیروزی یا مرگ. . . . . در آغوش می گیرم

  جاودانھ چھ گوارا و ماندگار
فیلسوف چپ گرای فرانسوی کھ مدت کوتاھی ھمراه با چھ گوارا در بولیوی

بیماریھای جنگلی و دایره محاصره ارتش کھ ھر روز تنگ تر می

این قاره جای دیکتاتورھا و فقر را خواھد گرفت بود کھ روزی دمکراسی و برابری در

غافل از اینکھ نھ آزادی در تابوت جا، مردمان شھر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز

  . ارنستو چھ گوارا. نھ عشق مرز مشناسد

بررسی و تفکر درامور واستقبال از خطر

 . گرفتم

باید بگویم کھ من کوبا را با احساساتی از غم و شادی و امید و آرزو ھمراه با عشق بھ مردم ترک می کن

مردی را ترک می کنم کھ مرا چون پسرخود می دانست و این جدایی زخمھای عمیقی بھ من وارد می کند

من با ایمانی کھ بھ من آموختی بھ سنگرھای دیگری می روم تا سرشارا زاحساسات انقالبی

وظایف یعنی برای مبارزه با امپریالیسم بھ ھر جا کھ الزم باشد بروم و این عمیق ترین زخم را درمان می ترین 

 . کند

من دیگر درکوبا مسئولیتی ندارم

آسمان دیگری بمیرم

سعی می کنم بھ وظایف خود و نتایج نھایی آن وفادار باشم

کرده ام و ھمیشھ ھمینطور خواھم بود و ھمھ جا ھم بعنوان یک انقالبی بھ وظایف خود وفادارخواھم بود

اینکھ زن وفرزند خو

نگرانی نیست و خوشحالم کھ دنبال وظایف خودم می روم

حرفھا نیست و کلمات نمی توانند احساسات من و انتظاراتی راکھ از آنھا دارم بیان کنند

در آغوش می گیرم

ماندگار گفتار
فیلسوف چپ گرای فرانسوی کھ مدت کوتاھی ھمراه با چھ گوارا در بولیوی، رژی دبره

بیماریھای جنگلی و دایره محاصره ارتش کھ ھر روز تنگ تر می میانھ 

بود کھ روزی دمکراسی و برابری در معتقد 

مردمان شھر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز -

نھ عشق مرز مشناسد
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زندان کدام سوی میلھ  !راستی. . . مرد زندانی می خندید شاید بھ زندانی بودن خویش شاید ھم بھ آزاد بودن ما -

  . ارنستو چھ گوارا ھاست؟

بھ معنای ، بھ فیدل بگوئید این شکست. شدم من نباید زنده دستگیر می. ر کنیدیخواھید بھ من ف دانستم کھ می می -

دوباره ، بھ آلیدا بگوئید اینھا را فراموش کند. پیروزی در جای دیگری انجام خواھد شد این. پایان انقالب نیست

ارنستو . از سربازھا بخواھید درست نشانھ بگیرند. بھ تحصیل فرزندان کمک کند. ازدواج کند و خوشحال باشد

  . چھ گوارا

نکرد شاید من شاخھ گلی کاشتھ  مرا بھ جرم چیدن گل محکوم کردند اما ھیچ کس فکر، دستم بوی گل می داد -

  چھ گوارا. باشم

  چھ گوارا. رسالت یک انسان برای رسیدن بھ آزادی در صف ایستادن نیست بلکھ بر ھم زدن صف است -

  چھ گوارا. یک انقالبی واقعی ھمان جایی خدمت می کند کھ بھ او احتیاج است -

، زند تا تمام بشریت را بھ دو دستھ مخالف تقسیم کندای می  ضربھ، ای کھ روح بزرگ حاکم می دانستم در لحظھ -

  چھ گوارا. من در کنار مردم عادی خواھم بود

  چھ گوارا. رحم شود رھبران بی رحم تعویض می شوند تا رھبر دیگری بی -

  چھ گوارا. ما باید بھ افتادن مجبورش کنیم، سیبی نیست کھ پس از رسیدن می افتد، انقالب -

یکی مثل من (عدالتی از خشم بھ لرزه می افتی؛ بدان کھ یکی از رفقای من ھستی ر ھر بیاگر تو در براب -

  چھ گوارا. (ھستی

چھ . توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی کھ برای آن مایل بھ مردن باشیم ما ھرگز نمی -

  گوارا

  اراچھ گو. کشد سکوت استداللی است کھ معانی دیگری را بھ دوش می

یا علم ، ایم تا شما را زیر بال وپر خود گرفتھ و فقیرنوازی کنیم ما آمده: ما نباید نزد مردم برویم و بگوییم -

جھلتان را از مسائل ابتدایی و اشتباھاتتان را بھ خودتان گوشزد ، کمبود فرھنگتان، خودمان را بھ شما تعلیم دھیم

  چھ گوارا. از منبع عظیم دانایی و خرد ِ مردم بھره بگیریم، فروتنبھ جایش باید با ذھنی پژوھنده و روحی . کنیم

و بشردوستی در مقایسھ ، من ھرچیزی بھ جز یک مسیحی ھستم. من نھ یک مسیحی ھستم و نھ یک بشردوست -

با ھر ، کوبم کنند کھ اجازه بدھم بھ یک صلیب میخ جای این من بھ. رسد نظر می ارزش بھ با باور من دارم بی

  چھ گوارا. ی کھ دستم بھ آن برسد پیکار خواھم کردسالح

  چھ گوارا. اگر آن انقالب واقعی باشد، میرد شود یا می انسان یا پیروز می، در یک انقالب -

  چھ گوارا  یسفرھا
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. مرگ ھر جا و ھرزمان ممکن است ما را غافلگیر کند

، مشروط براینکھ بانگ پیکارمان دست کم بھ گوش یک گوش شنوارسیده باشد

ژاکوبو «وی درگواتماال در کناردولت قانونی 

را برای استقرار آزادی درکف نھاد و پس ازپیروزی با تمام قدرت بھ 

  . ھا سفر کرد وی در مقام عضو دولت انقالبی بھ قاره

با » ناصر«با » نھرو«با » چوئن الی«

مالقات کرد زیرا کھ وی احساس انترناسیونالیستی قوی داشت و برای شناخت تمام این مشکالت 

الی رابطھ داشت و با  وی با چوئن. ھای زیادی گفتگو کرد

تنش بین چین و شوروی » ھچ» «. ھا مشکلی نداشت

کھ مدتھاست از طرف ، ھا پا زدن ناسزاھا و پشت 

  . دارند نیز مقصرند نمایندگان دو قدرت بزرگ اردوگاه سوسیالیستی براه افتاده را گرم نگاه می

وی در این . می کوبا دراتحاد جماھیر شوروی را بھ عھده داشت

بود در حالیکھ فیدل قلب و رائول » مغز انقالب

یوگسالوی و ، کوریای شمالی، در چارچوب این سفر چندماھھ وی از چین

برای امضای قراردادھائی بین وزارت تجارت خارجی آلمان دمکراتیک و بانک ملی 

در مجلس ضیافتی کھ بھ افتخار وی ترتیب داده شده 

کرد و ھمراه گروھی از  کھ آلمانی ـ آرژانتینی بود و در برلین زندگی می

بھ الیپزیک سفرکرد تا با » چھ«بعد از آن 

ژانتینی ھا بعنوان آر در این مالقات » تامارا

ً ھفت سال بعد تامارا بونکھ با نام مستعار تانیا  تقریبا

مرگ ھر جا و ھرزمان ممکن است ما را غافلگیر کند. . . ھراقدام ما بانگ نبردی است بھ ضد امپریالیسم

مشروط براینکھ بانگ پیکارمان دست کم بھ گوش یک گوش شنوارسیده باشد، ش امد بگوییم

  . مشروط براینکھ دستی دیگر بھ یاری دراز شود

  
وی درگواتماال در کناردولت قانونی . گوارا یک انترناسیونالیست و یک ضدامپریالیست پرشوربود

را برای استقرار آزادی درکف نھاد و پس ازپیروزی با تمام قدرت بھ در کوبا وی جانش . مبارزه کرد

وی در مقام عضو دولت انقالبی بھ قاره. ای نوین و سوسیالیستی پرداخت

«او با . تمام دنیا را سفر کرد ١٩۶۵تا سال ، ھفت سال اول

مالقات کرد زیرا کھ وی احساس انترناسیونالیستی قوی داشت و برای شناخت تمام این مشکالت 

ھای زیادی گفتگو کرد با شخصیت» چھ«بخاطر دارم کھ . داد

ھا مشکلی نداشت  وی با شوروی. ھا صمیمی شد مائو مالقات کرد و با چینی

ً مورد انتقاد قرار می ناسزاھا و پشت ، آنھائیکھ تنورجنگ کلمات«: داد را علنا

نمایندگان دو قدرت بزرگ اردوگاه سوسیالیستی براه افتاده را گرم نگاه می

می کوبا دراتحاد جماھیر شوروی را بھ عھده داشتگوارا ریاست اولین ھیات رس چھ 

مغز انقالب«، فرمولھ کرد» تایمز«آنطور کھ مجلھ ، ھا زمان برای آمریکائی

در چارچوب این سفر چندماھھ وی از چین. مشت انقالب نام گرفتھ بودند

  . کراتیک آلمان بازدید بعمل آورد

برای امضای قراردادھائی بین وزارت تجارت خارجی آلمان دمکراتیک و بانک ملی  ١٩۶٠دردسامبر 

در مجلس ضیافتی کھ بھ افتخار وی ترتیب داده شده . کوبا و ھمینطور قراردادھای تجارتی دیگر وارد برلین شد

کھ آلمانی ـ آرژانتینی بود و در برلین زندگی می» تامارا بونکھ«بود برای اولین بار با 

بعد از آن . آشنا گردید، جوانان آمریکای التینی در این ضیافت شرکت داشت

تامارا«. محصلین کوبائی و دیگرکشورھای آمریکای التین مالقات کند

ً ھفت سال بعد تامارا بونکھ با نام مستعار تانیا . کرد را بعنوان مترجم ھمراھی می» چھ« تقریبا

  . در بولیوی بقتل رسید

ھراقدام ما بانگ نبردی است بھ ضد امپریالیسم

ش امد بگوییمبگذاربھ اوخو

مشروط براینکھ دستی دیگر بھ یاری دراز شود

گوارا یک انترناسیونالیست و یک ضدامپریالیست پرشوربود چھ

مبارزه کرد» آربنز

ای نوین و سوسیالیستی پرداخت ساختمان جامعھ

ھفت سال اول، در شش

مالقات کرد زیرا کھ وی احساس انترناسیونالیستی قوی داشت و برای شناخت تمام این مشکالت » سوکارنو«

داد عالقھ نشان می

مائو مالقات کرد و با چینی

ً مورد انتقاد قرار می را علنا

نمایندگان دو قدرت بزرگ اردوگاه سوسیالیستی براه افتاده را گرم نگاه می

چھ  ١٩۶٠دراکتبر 

زمان برای آمریکائی

مشت انقالب نام گرفتھ بودند

کراتیک آلمان بازدید بعمل آوردجمھوری دم

دردسامبر » چھ«

کوبا و ھمینطور قراردادھای تجارتی دیگر وارد برلین شد

بود برای اولین بار با 

جوانان آمریکای التینی در این ضیافت شرکت داشت

محصلین کوبائی و دیگرکشورھای آمریکای التین مالقات کند

«شرکت داشت و 

در بولیوی بقتل رسید »چھ«در کنار 
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. تحت تاثیر دستاوردھای اتحادجماھیر شوروی و دیگر کشورھای سوسیالیستی قرار گرفت» چھ«درطی این سفر 

کشوری کھ در آن ، اگرمن کشور سوسیالیسم را کھ برای اولین بار بازدید کردم: توی درمورد شوروی گف

باخود خاطرات فراوانی را کھ طی ، کنم اکنون ترک می، ، ترین انقالب جھان رخ داده ترین و رادیکال عمیق

  . کنم  حمل می، اقامت خود در این کشور کسب کردم

ھنگامیکھ ایاالت متحده ، شوروی زمانی درقلب وی بیشترجوانھ زدسپاسگزاری و قدردانی در قبال اتحاد جماھیر 

در  ١٩۶۵وی در فبروری . شوروی شکر کوبا را خریداری کرد، آمریکا واردات خود از کوبا را قطع کرد

کشورھای سوسیالیستی از نظر اخالقی موظفند بھ «: اجالسیھ اقتصادی افریقائی ـ آسیائی در پایتخت الجزیره گفت

عالوه برآن بایستی کھ برای کشورھای » . تاکتیکی خود با کشورھای استعمار کننده غرب پایان بخشندھمدستی 

کنند برای آنھا خرج  سوسیالیستی روشن باشد کھ رھائی کشورھائی کھ خود را از یوغ کلنیالیسم خالص می

  . برخواھد داشت

  )١٩۶۶(عزیمت بھ بولیوی  آخرین نامھ ارنستو چھ گوارا قبل از
امر مقدس ، بگذارید پرچمی کھ ما درسایھ اش می جنگیم، گذارید انترناسیونالیسم اصیل پرولتری توسعھ یابدب 

برای یک  بولیوی می تواند، کلمبیا، ونزوئال، چنان کھ مردن در زیر پرچم مبارزان ویتنام، رھایی بشریت باشد

  . بھ ھمان میزان با شکوه و مطلوب است یک افریقایی و حتی یک اروپایی، یک اسیایی، فرد امریکای التینی

  
باردیگرسواحل روسنیانتھ را در زیر پاھایم دارم و باز با گرفتن سَپر در دستانم در جاده ھای بزرگ بھ راه افتاده  

اگر حافظھ ام درست یاری کند در آن زمان . نزدیک بھ ده سال پیش بود کھ برایتان یک نامھ بدرود نوشتم. ام

حرفھ داکتری دیگر آن چیزی نیست کھ . دم کھ چرا یک سرباز خوب و یک داکتر بھتری نبودمافسوس می خور

  . اما در حرفھ سالح زیاد بد نیستم. مرا بھ خود مشغول کند

در اصل چیز زیادی در من تغییر نیافتھ است بھ جز این کھ آگاھیم بیشتر شده و مارکسیسم در من ریشھ دوانیده و 

وز دیگر براین باورم کھ مبارزه مسلحانھ تنھا راه رھائی خلق ھائی است کھ جھت آزادی امر. غنی تر شده است

من نھ تنھا این امر را رد . بسیاری مرا ماجراجو می پندارند. خود مبارزه می کنند و در این باور پابرجا ھستم
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امکان دارد . خطر می اندازندنمی کنم بلکھ از تبار آنانی ھستم کھ زندگی شان را بھ خاطر نشان دادن حقایق بھ 

نھ این کھ خواستار چنین چیزی باشم بلکھ این مسئلھ در محاسبھ منطقی . کھ نامھ بدرودم این بار واقعی باشد

من شما را بسیار دوست . و اگر بھ این گونھ باشد من شما را برای آخرین بار می بوسم. احتماالت وارد می شود

  . می داشتم

من در چگونگی برخوردم بیش از حد خشک و جدی . عالقھ ام را آن گونھ کھ باید بیان کنم اما نتوانستم مھر و 

این ھم واقعیت دارد کھ درک من ھمواره آسان نبوده . ھستم و فکر می کنم کھ شما گاھی مرا خوب درک نکردید

کھ آن را با لذت یک اراده ائی ، در این لحظھ. ولی امروز از شما می خواھم کھ مرا باور داشتھ باشید. است

ھر از چند . من کارم را خواھم کرد. پاھای ُسست و ُشش ھای خستھ ام را تقویت می کند، ھنرمند صیقل داده ام

، پاتوتین، مارتین، خوان، روبرتو، از طرف من سلیا. گاھی این راھزن کوچک سده بیستم را بھ یاد آورید

  . ای بزرگ از پسر بی مضایقھ و سرکش تانو برای شما بوسھ . بئاتریس و دیگران را ببوسید

  ارنستو چھ گوارا پدر ،نوشتھ ی ارنستو گوارا لینچ
ونزوئال یک نقطھ ی پیشرفتھ از انقالب . تمامی آمریکای التین بھ سوی چپ گردش کرده است، در دوره ی اخیر

جنبش پرھیاھوی توده ، بوده ایماّما ما ھم چنین جنبش انقالبی توده ھای بولیوی را ھم شاھد . آمریکای التین است

بسیج غول پیکر توده ھای مکزیک در حدود سھ میلیون نفر در خیابان ھا علیھ خدعھ ی ، ھا در اکوادور

  . انتخاباتی

  
روزی آمد و بھ ارنستو . دوستان مکتب ارنستو ،برادر توماس و گریگوریو بود ،آلبرتو گرانادای زیست شناس 

 ،در این زمان. بود ١٩۵١سال . من ھم با تو می آیم. ھ دور آمریکای جنوبی ھستیعازم سفری ب شنیده ام: گفت

من و مادر ارنستو و ھمھ ی اعضای خانواده گمان می . عاشق دختری اھل کوردوبا، ارنستو عاشق شده بود

مد و اما یک روز ارنستو آ. کردیم ھمین روزھا ارنستو با آن دختر طناز و دوست داشتنی ازدواج خواھد کرد

  . عزم سفر دارم! پدر: گفت

  چھ مدت طول خواھد کشید؟: گفتم
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  . آخر می خواھم با موترسایکل ھمھ ی آمریکای جنوبی را بگردم. شاید ھم بیشتر ،یک سال: گفت

 دوست دخترت را چھ می کنی؟: پرسیدم

 . اگر دوستم داشتھ باشد منتظرم می ماند :گفت

 . خستھ می شوی: گفتم

 . شدخستھ خواھم : گفت

 . گرسنھ می مانی: گفتم

 . می دانم: گفت

 . ممکن است بمیری: گفتم

 . برای مردن آماده ام: گفت

 پس می روی؟: گفتم

   !باید بروم: گفت

حس ماجراجویی  من اشتیاق ارنستو را برای تجربھ ی قلمروھای بکر و ناشناختھ می دانستم و می دانستم کھ او

گیج شده . شدت ماجراجویی او خواھد کاست اش بھ آن دخترزیباروی از اما فکر می کردم عالقھ. عجیبی دارد

این . چیزھایی دارد کھ من ھنوز آن ھا را ندیده ام ،درزوایای روح خویش ،پسرم ،فھمیدم کھ ارنستو. بودم

 ،سفر آن روزھا نمی دانستم اشتیاق شدید ارنستو بھ. چیزھای شگفت و پنھان او را با گذشت زمان یافتم و دیدم

  . ناشی از بیتابی ھای روح او برای کشف قلمروھای تازه است

او می رفت . او نمی رفت تا از اماکن تاریخی و بناھای قشنگ عکس بگیرد. سفری توریستی نبود ،سفرارنستو

غم ھای مردمی کھ نمی شناخت شان مشارکت  شادی ھا و در او می رفت تا از نزدیک. تا آدم ھا را کشف کند

او ھمیشھ می خواست با شریک . عطش دل خود را فرو می نشاند ،چشمانش می نوشید و بدین سان او با. کند

ارنستو . مرھمی باشد بر زخم ھایشان و التیامی باشد برای غم ھاشان ،غم ھای آدم ھای ناشناختھ و دور شدن در

در آستانھ انسانیت قربانی را  بعدھا فھمیدم کھ او می خواست خود. جھان احساس یگانگی می کرد با ھمھ مردم

  . کند

من مشغول صرف نھار با یکی از  ،وقتی او عازم شد. سال داشت ٢٣او  ،در آن زمان. ارنستو عازم سفر شد

داشتم با پدر . کشیشی کھ بھ داشتن عقایدی آزادی خواھانھ مشھور بود ،پدر کاچیتی بودم ،دوستان آرژانتینی او

  . نگل ھای آمازون و زندگی او میان جزامیان آن ناحیھ صحبت می کردمکاچیتی درباره ی سفر ارنستو بھ ج

من آدمی ھستم کھ از ھمھ چیز خود در راه مردم ! دوست من: پدر کاچیتی بھ دقت بھ حرف ھایم گوش داد و گفت

یر مانند آن ھم در منطقھ ای کثیف و فق ،ھیچ گاه توان زندگی در میان جزامیان اما باید اعتراف کنم کھ ،گذشتھ ام

. تعظیم می کنم و کالھم را از سر برمی دارم ،عظمت روح ارنستو من در برابر. را ندارم ،جنگل ھای آمازون
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اراده ی پوالدین او مرا بھ یاد  شور و شوق و. شجاعت نیاز دارد کاری کھ او انجام داده است بھ چیزی بیش از

  . ی را پیش رو داردشما راھی طوالن، قدیس. قدیس فرانسوی آسیزی می اندازد

ھمیشھ فکر می کردم کھ او نیز مشغول . حال ارنستو را این گونھ تلقی نکرده بودم واقعیت آن بود کھ من تا بھ

بعدھا فھمیدم کھ ارنستو کارھای دشوار و طاقت . انجام کارھایی ساده و معمولی است کھ ھمگان بھ آن مشغولند

و نیز فھمیدم کھ تقدیری از درون او را بھ دنبال . نگران حال او نباشیمخود را معمولی جلوه می دھد تا ما   فرسای

ھمیشھ مایھ ای از . او ھمھ چیز را چنان می دید کھ گویی برای نخستین بار آن ھا را می بینید. خود می کشید

ی چنان کھ شنونده نمی دانست شوخ، در سخنانش شوخی و جدیت را بھ ھم می آمیخت. کنجکاوی و حیرت داشت

اگر بعد از « : نوشتھ بود. روزی نگاھی بھ دفترچھ خاطرات سفرش بھ پرو انداختم. می کند یا جدی می گوید

بھ دنبال سرھای خشک شده و پر از کاه و پوشال ما در یکی از موزیم ھای ، یکسال خبری از ما دریافت نکردید

آنھا عالقھ ی عجیبی بھ کلکسیون کلھ آدم . دزیرا ما از سرزمین جیباروھا عبور خواھیم کر. وایکینگ ھا بگردید

  »!ھا دارند

ما درباره ی جیباروھا خوانده بودیم و می دانستیم کھ قبیلھ ی آنھا قرن ھاست کھ کلھ دشمنان خود را خشک ، البتھ

. دتنم لرزی، وقتی این مطلب را خواندم. می کنند و از آنھا بھ عنوان اشیای تزیینی چادرھاشان استفاده می کنند

  . چون می دانستم کھ ارنستو شوخی نکرده است

وقتی مرا از  ،بھ ھمین دلیل. من در سکوت می شکستم ،ھروقت ارنستو عزم سفر می کرد ،از آن روز بھ بعد

آیا ھیچ بھ « : او را بھ کناری کشیدم و گفتم ،تازه اش برای سفر بھ دور آمریکای جنوبی مطلع ساخت تصمیم

اما . نمی خواھم مانع تو از کاری شوم کھ خودم ھمیشھ آرزویش را داشتم ،رده ای؟ البتھمخاطرات این سفر فکر ک

بھ دنبالت می آیم و تا پیدایت نکنم  ،ردت را می گیرم ،بدان اگر از جنگل ھا و بیشھ ھای مسیرسفرت برنگردی

  ». بر نمی گردم

مانع خطر کردن  ،حرف ھا فتن ایناو خوب می دانست کھ من این کار را خواھم کرد و من می خواستم با گ

او نیز پذیرفت و بھ قولی کھ داده . کند از او قول گرفتم کھ ما را مدام از حال و جای خود مطلع. وحشتناکش شوم

او . مرتب بھ ما نامھ می نوشت و از خالل نامھ ھایش بود کھ او را کشف کردم ،او در طی سفر. بود وفادار ماند

شرایط و اوضاع و احوال آن جا را تحلیل و  ،داشت و از ھر کشوری کھ می گذشتروحی تیزبین و جستجوگر 

  . گزارش می کرد

او آرزوی انجام . ما این را دانستیم و او را ستودیم. سرگرمی و تفنن نبود ،در آمیختن با سرنوشت مردم برای او

  . و آرزویش را شجاعانھ عملی می کرد سوز را داشت کارھایی بزرگ و طاقت

ھمھ ی توان خود را  ،قلھ ھا را دوست داشت و برای فتح آنھا. تماد بھ نفس او برای ھمھ ی ما الھام بخش بوداع

اینک ارنستو بھ ھمراه دوست خود آلبرتو گرانادا پای خود را جای پای کاشفان بزرگ آمریکا . بھ کار می گرفت

ایشان را بھ جا می گذاشتند و سبکبال بھ سوی افق آنھا نیز آسایش و رفاه خانھ و ھمھ ی وابستگی ھ. گذاشتھ بودند
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. شوری در ارنستو بود و نوعی آگاھی کھ بر آن جز شور عارفانھ نامی نمی توان گذاشت. ھایی تازه می رفتند

تفاوت کھ این دو بھ چیرگی و غلبھ و  با این. ارنستو و آلبرتو مسیر فاتحان اسپانیایی را در پیش گرفتند ،بدین سان

  . یچ تمایلی نداشتندھ تملک

  نامھ چھ گوارا بھ ھمسر و فرزندانش
کوبا ھم چنان مشعل . بورژوازی این را می فھمد. این شرایط برای انقالب در تمامی آمریکای التین وجود دارد

کھ ھنوز تجّسم این ایده است کھ ، امپریالیست ھا می خواھند انقالب کوبا را. مردم در سراسر آمریکای التین است

ک آلترناتیف برای سرمایھ داری امکان پذیر است و بازار تنھا سیستم اقتصادی نیست کھ می توان آن را تجّسم ی

  . بھ ھمین دلیل است کھ آنان می خواھند ھرگونھ پیروزی انقالب کوبا را نابود سازند. خُورد کنند، کرد

  
  ! زان منیعز، ویا و ارنستیسل، لویكام، دایآل، دایھل

آن موقع شما مرا سخت . ن شما نخواھم بودیگردربین است كھ من دید علتش این نامھ را بخوانید كھ ایاگر ناچار

بود كھ كارھا و افكارش با  یپدر شما مرد. اد نخواھند داشتید و كوچكترھا كھ اصالً مرا بھ یآور یبھ خاطر م

  . ست كھ او نسبت بھ اعتقادات خود وفادار بودین یگر ھماھنگ بود و شكیكدی

عت یكھ شما را بر طب ید تا با روشھاو فنونید مطالعھ كنیتوان یتا م، دییاز كار درآ یخوب یھا یدوست دارم انقالب

ارزش  ییز است و ما ھركدام بھ تنھاین چید كھ انقالب مھمتریفراموش نكن. دیكامالً آشنا شو، كنند یمسلط م

  . میندار

 یا نسبت بھ كسین دنیاز ا ییرا كھ در جا ید كھ ھرگونھ ظلمیاشرا داشتھ ب یین توانایشھ ایھم، مھمتر ازھمھ

  . است یك فرد انقالبین خصلت یبا ترین زیا. دیكن یقاً برسیشود عم یرواداشتھ م

  . . . . پدرتان. رمیگ یبوسمتان و درآغوشتان م یم ! كوچك من یشتربا شما بچھ ھایھرچھ ب یدارھاید دیبھ ام

 حتی مرگم را 

 ، نمی آورم شکست بھ حساب

 ، بھ جای آن
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 تنھا حسرت ترانھ ای ناتمام را

 . چھ گوارا. . . با خود بھ گور خواھم برد

 )چھ گوارا( . اما من تفنگ بھ دست تا آخرین نفس می جنگم، نمی دانم کھ حکومت انقالبی باقی می ماند یا نھ

بھ عنوان یک انقالبی غم انگیزتر است کھ  اما. . . غم انگیز است کھ دوستی نداشتھ باشی؛، بھ عنوان یک انسان

 )چھ گوارا(. چون برای یک انقالبی نداشتن دشمن بھ معنی محافظھ کار شدن و سازش است، دشمنی نداشتھ باشی

  ) کلمھ نجات(
پس از فروپاشی شوروی بازدید کرد و تمایلی بھ آن چھ کھ مشاھده کرد  ١٩٩٠فیدل کاسترو چین را در دھھ 

او ، ز آن با وجود فشار شرایط اقتصادی برای آزاد کردن کوبا بھ سوی سرمایھ گذاری خصوصیپس ا. نداشت

این دلیل حقیقی نفرت بورژوازی از کاسترو . در مقابل نصایح تماماً متمایل بھ سرمایھ داری مقاومت کرده است

  . آنان از انقالبی کھ سمبولش اوست متنفّرند: است

  
  . »ارنستو چھ گوارا. شام یک شب پادشاه نباشد، حمت یک سال دھقانعید من آن روزی است کھ ز« 

 می توانستم شاعری باشم

 رسینس آیولگرِد قمارخانھ ھای بو

 . ادیاعتِن خواب و زن و امضاء وُ یَمحفِل نش

 گذشتھ ھای ُمرده ینوحھ سرا

 گذشتھ ھای دور

 . جیگذشتھ ھای گ

 ؟. . . اما تا کی

 از امروز گفتن وُ 

 سرودنبرای مردم 

 ، دشوار است

 میو ما می خواھ

 مییاز امروز و از اندوِه آدمی بگو
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 میو غفلتی عظ

 . کھ آزادی را از شما ربوده است

 می توانستم شاعری باشم

 ، خودپسند، ُپرافاده، بی درد

 ارگانییپرده برداِر پت

 دگاِن ترس خوردهیکھ برستمد

 . حکومت می کنند

 !می دانم

 ، سندیگلولھ را با کلمھ می نو

 اما وقتی کھ از کلمات

 ، ن گلولھ ھا را می سازندیَشقی تر

 ست؟یکی چون من چیچاره چر

 کلمات

 راھگشاِی آگاھِی آدمی ست

 زیو ما ن

 سرانجام

 :م شدیبرسر معناِی زندگی متحد خواھ

 !کلمھ نجات، کلمھ

 مردم

 ن دست می طلبندیترانھ ای از ا

 . »شعری از چھ گوارا«

ی رسانھ ھا ام در یقبل یران و پژوھش ھایھ حزب توده اینامھ مردم نشر، چھ گوارا، یاناسطوره ی عص - بھره

  . یخارج و یداخل
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