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ً تاکید کنیم: چھ پیروزی کوبا ھرگز نمی . ما باید این واقعیت را بیاد داشتھ باشیم و بھ روی آن کرارا

تواند تنھا از طریق کمک خارجی تأمین گردد، ھر چقدر این کمک سخاوتمندانھ و کافی باشد و ھر چقدر 

وافری کھ ھمھ خلق ھای و زیرا حتی با ھمبستگی زیاد . ھمبستگی ھمھ خلق ھای جھان با ما قوی باشد
جھان با پاتریس لومومبا و خلق کنگو نشان دادند، ھنگامیکھ شرایط مناسب داخلی آماده نبودند، 

ھنگامی کھ رھبران آن کشور نتوانستند بفھمند کھ چگونھ باید بیرحمانھ بھ امپریالیسم ضربھ وارد 

و این مبارزه برای تنھا چند . فتساخت، ھنگامیکھ تنھا یک گام عقب نشستند، مبارزه آنان از دست ر

  .بود) جھان(این شکست بزرگی برای ھمھ خلق ھای !! سال از دست رفت؛ کھ می داند برای چھ

 
 ."ام ارزش دارد  ش از مردهیام ب  چھ ھستم و زنده"

 ر كرده بودند، بھیرا دستگ یكھ و یانیھ نظامیش از اعدامش علیبودند كھ چھ گوارا در روز پ ین كلماتیا

ن تصور را از ذھن بگذراند كھ پس از مرگ بدل یتوانست ا  یبند در آن لحظات نم در كیآن چر .كار برد

 یو نۀاز افسا یھ داریسرما یھا ع كشورید كھ صنایگنج  ینم یاش حت  لھیدر مخ. ك افسانھ خواھد شدیبھ 

  .اسطوره خواھند ساخت

ھا   را كھ بھ پرچم یر ویتصو ییو اروپا ییكاین آمریك سال پس از كشتھ شدن چھ گوارا، محصلیتنھا 

 یر ویتصاو. بھ ھوا بلند كردند یغرب یھا كشور یلیتحص یالصاق شده بود، بھ نشانھ اعترض در فضا

  .گر در سراسر جھان قابل فروش بودیاسطوره چھ د. دیرس یر بھ چاپ مفھا ن ونیلیم یاز سو

 یمارین بیل ابتال بھ ایاو بھ دل. برد یآسم رنج م یماریف و رنجور كھ از بیبود ضع یال چھ گوارا كودك

چھ مادرش  یھ زنده گیاول یھا  سال یدر واقع معلم اصل. مکتب رفتن در خانھ كنار مادرش ماند یبھ جا

در واقع ارنستو ال چھ گوارا در . عالقھ بود یاست بیافت، ھنوز بھ سیز كھ بھ دانشگاه راه ین یزمان. بود

داشتھ باشد در  یاسیاز مسائل س یبدون آنكھ عالقھ و درك خاص یست معمولیك توری ابتدا و در لباس

  .احت پرداختیر و سین بھ سیالت یكایسراسر آمر

ت یبود كھ او را از نظر شخص ین نقطھ آغاز سفریل سرخپوست شمال آرژانتیان قبایگشت و گذار در م

ا، ی، پرو، كلمبیلیش یھا سفر خود بھ كشورن محصل رشتھ طب پس از بازگشت از یا. ساخت یدگرگون م

خاك و خون دشمنم مرگ،  یكنم بو  یحس م: ش نوشتیھا ادداشتیاالت متحده در یدر ا یامیونزوئال و م

  .رسد  یبھ مشامم م

. لدا گادئا آشنا شدیستش ھیاز ھمراھان ماركس یكیك رفت و در آنجا با یال چھ بھ مكز ١٩٥٣در سال 

را با  یز وین یكین یكرد و ا یمعرف یكیمكز یكو لوپس انقالبیت كھ بعدھا چھ را بھ ناس یلدا گادئا فردیھ



ك، چھ بھ نھضت یدر مكز) كایآمر یسازمان اطالعات مركز(ا یس یپس از كودتا. دل كاسترو آشنا كردیف

  .وستیك پیمقاومت مكز

. دید یكیچر یت ھایو تربیبان بار توسط جنرال آلبرتو یاول یچھ برا - سكو یواقع در خال یا  در مزرعھ

در . ش گذاشتیرا بھ نما ینظام یھا  نھ آموزشینھفتھ خود در زم یھا سكو استعدادیچھ در مزرعھ خال

از  یكیگر یگرانما پا بھ كوبا گذاشت، د یدل كاسترو و با كشتیكھ چھ بھ ھمراه ف یو زمان ١٩٥٦سال 

  .ده شده بودندیبرگز ستایكتاتور كوبا باتید یسرنگون یبود كھ برا یرھبران

ن اعتماد یجھ اینت. شود  یاد میخ از چھ بھ عنوان مرد مورد اعتماد كاسترو یاز آن زمان بھ بعد در تار

 یقطع یروزیدر نبرد سانتا كالرا پ. بھ چھ در نبرد سانتا كالرا بود یانقالب یھا روین یسپردن فرماندھ

استمدار و یك سیرا بھ عنوان  یچھ مدت - نقالب كوبا ا یروزیپس از پ. رقم خورد ییون كوبایانقالب یبرا

  .كرد  یفھ میتخت كوبا انجام وظیا در ھاوانا پایس زندان الكابانییدر مقام ر

زن و فرزندان و مقام ، یپنج سالگ و یشد و در سن س ظاھر کوین یدولتدار است ویچھ در كوبا و در س

كا یرا در سراسر قاره آمر یشھ انقالبیاند: بزرگتر ترك كرد یدن بھ ھدفیرس یش را برایخو یاسیس

  .ج نمودیترو

ھا   ر و سپس توسط آنیده بودند، دستگیم دیكا تعلیكھ در آمر ییایویبول یتوسط كماندوھا ١٩٦٧در سال 

  .اعدام شد

ده ین لحظھ عمر فرا رسیگر آخریدانست د  یكھ در برابر جوخھ آتش قرار گرفتھ بود و م یچھ در حال

د و یحواستان را خوب جمع كن: شان را برابرش گرفتھ بودند، گفتیھا  كھ لولھ تفنگ یخطاب بھ سربازان

نھم اكتبر  بودند كھ در ین كلماتین كلمات آخریا. دیكش  یك مرد را مید ید كھ داریكن یریخوب نشانھ گ

 .از دھان چھ گوارا خارج شد ١٩٦٧

  



 

ً در سر کوفت امپریالیسم را باید یک بار دوبار این تنھا راھی است کھ می . و باز ھم بار دیگر و تکرارا

و ھرگاه ! لحظھ ای ضعف، ھرگز! قدم بھ عقب ھرگز. توان خلق ھا را بھ کسب استقالل ھدایت کند

شرایط ما را بھ این فکر می اندازد کھ علیھ این امپرطوری می جنگیدیم، شاید وضع بھتر از حال بود، 

فھ داریم آن زنجیرھای اسارت و شکنجھ ای را کھ خلق کوبا می بایست از آنھا می گذشت ھر کدام ما وظی

شتار کارگران، اعتصاباتی . و بھ استقالل امروزی می رسید، بخاطر بیاوریم ُ ھمھ باید بھ چپاول دھقانان، ک

د، اندیشھ کھ مورد ھجوم پولیس قرار گرفت و ھمھ ستم ھای طبقاتی کھ امروز از کوبا رخت بر بستھ ان

  ...کنیم

  

  

  

س پ .افت داشتیاست كھ از كاسترو عنوان فرمانده را در ین كسینخست، ارنستو چھ گوارا

دل یف ین عامالن اقدام انقالبیاز مھم تر یكیدارش با كاسترو كھ ھمان بھ ین دیاد نخستیاز 

   .كاسترو بدل شد

  
 یجنگل یبھ دامنھ ھا. دندیدرخشیم یكوھستانره آن شھر كوچك یستارگان در آسمان ت: ارنستو چھ گوارا

ً از وصف آن شب عاجزم. كردیظ تر میسكوت و سرما ظلمت را غل. كوه ھا پناه برده بودم  ییگو. واقعا

ك تكھ ابر ی یحت. كردیشد و حضور ما را انكار میرامونمان برده میپ یریاث یانھ بھ فضایز مخفیھمھ چ



فقط در چند . اوردیبھ وجود ب یاز آسمان پر ستاره، چشم انداز یره از در آسمان نبود تا با پوشاندن پاین

  .كاستیكم سو، از ظلمت اطراف م ینور چراغ  من، یمتر

 یدیچشمانش و سف یراینم، برق گیتوانستم ببیرا كھ م یزیتنھا چ. ھ گم شده بودیچھره آن مرد، در سا

انقالب  یت آن مرد كھ مرا برایا شخصیآنجا بود و  یدانم فضایھنوز نم. نش بودیشیپ یمطبوع دندانھا

ر سخنان آن مرد را یچكدام تأثیاما ھ. ده بودمیز شنین یگرید یمن آن سخنان را از آدمھا. آماده كرد

در سخنانش بود كھ بھ  یافسون. گرفتیمرا در خود م. دیچیپیدر كالم او بود كھ بھ دورم م یزیچ. نداشتند

را  یشمار یب ینھایدا بود كھ سرزمیاز سخنانش پ. سوازاندیو ھمھ وجودم را ممانست یآتش م یشراره ھا

ست و منتظر روز واقعھ یزیاو در آن نقطھ متروك تنھا م. ده و ھزاران ماجرا را از سر گذرانده استید

 . بود

  "د؟یستیك"  :گفتم. ك شدینزد یید و لحظھ جدایان رسیران آن مرد ناشناس بودم كھ گفتگوھا بھ پایھنوز ح

كھ سازش  ی، كسانیآر! ھرگز سازش نكن! ابیمردم را در"  :و ادامھ داد!" منم  من،: "د و گفتیخند

 یاما در چھره ات نشان  ،یریمیز می، تو نیاست، آر یات و زندگانین حیمرگشان ع امارند، یمیكنند، مینم

تو سخن خواھد گفت و از عمل  گلولھ از زبان. یتو روح گلولھ ا! از گلولھ نترس. از مرگ نخواھد بود

ت بھ یكھ تا چھ اندازه كمكھا یدانیآه، تو نم. كھ من ھستم ید ھستیتو ھمان اندازه مف. ك خواھد شدیتو شل

  !". خواھند كرد یكھ تو را قربان ید است؛ مردمیمردم مف

دستانش  یگرما. دستم را گرفت. كردیم ییشگویخ را پیاو تار. دمیدش را دیسف ید، برق دندانھایخند

با سخنان او، شب آرام آرام خودش را جمع . او بود یوه خداحافظین شیا. دیھمچون دور بھ گوش دلم رس

ش ینگاه كردم، گامھا. خكوب شده بودمیم میكھ من در جا یاو رفت، در حال. دیچیكرد و بھ دور دلم پ

 یی، ھمچون فانوسھاروشن یداشت، شب پره ھایكھ بر م یدر عوض، با ھر گام. ازردیعلفھا را نم

  او كھ بود؟ . شدندیاو روان م یامدند و بھ دنبال گامھایرون میعلفھا ب یكوچك، از البال

  . م گرفتم خودم را وقف مردم كنمیتصم

  
آنھایی کھ جسد او را از بین بردند تا او بھ صورت یک سمبول در نیاید، کسانی کھ بھ دستور اربابان 

امپریالیست خود نمی خواستند ھیچ اثری از او باقی بماند، اکنون دریافتھ اند کھ گرچھ جسدی وجود 

می وجود دارد ندارد، با این حال یک دشمن مھیب امپریالیسم، یک سمبول، یک قدرت و یک حضور دائ

سالی یک بار یا ھر پنج سال یا ده یا پانزده یا " چھ"امروز احترام بھ . کھ نمی توان آن را از بین برد

ھر سال، ھر ماه، ھر روز و در ھمھ جا " چھ"ادای احترام بھ . بیست سال یک بار صورت نمی گیرد



ھای نظامی، منازل و در بین ، قرارگاه یلیموسسات تحص در، صورت می گیرد، در کارخانھ، در مکتب

کودکان و پیشگامان ھمواره از او ستایش می شود و این جملھ ھمواره از سوی پیشگامان تکرار می شود 

  ) فیدل کاسترو. (خواھیم بود" چھ"پیشگامان کمونیسم، ما ھمچون : کھ

 

  
داریم، انگار زیبایی او و  خاطر شھامتش نیست کھ دوستش می چھ گوارا یک قھرمان است، اما تنھا بھ

 . تصویری کھ از او مانده است، بر شھامتش ھزار بار افزوده است

چھ گوارا زمانی وزیر دولتی بود کھ اکنون ھمان دولت زنده است و بھ تکرار گذشتھ مشغول است، چھ 

مھ شد، بر پارچھ سرخ نشست تا برای ھمیشھ پرچمی باشد تا در دست ھرکسی کھ گوارا کشتھ شد، مجس

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

معروف ترین ترانھ درباره چھ گوارا چنین نام گرفتھ است  .رویای عدالت و آزادی دارد، افراشتھ شود

ھایی کھ چھ   گویی گلولھ. این جملھ را فیدل کاسترو گفتھ بود» .برای ھمیشھ فرمانده استچھ گوارا، «

کنند تا برای ھمیشھ   دانستند جوان الغر آرژانتینی دلباختھ سوسیالیسم را پرچمی می گوارا را کشتند، می

  .نشانھ مقدس عدالت و آزادی. نشانھ باشد

چھ . رمان داشتن، پاک بودن، کنار مردم بودن و شور زندگیای است برای خوب بودن، آ  چھ گوارا نشانھ

  .ھاست  گوارا، گویی تمام این

  
چھ گوارا، پس از تجربیاتش در سیرا مایسترا، آنچھ را در مورد : برای جنگ چریکی» چھ«سھ اصل 

  Pasajes de la Guerraرزم چریکی آموختھ بود در کتابش نکاتی درباره انقالب چریکی

Revolucionaria  من خود را بھ توصیھ سھ اصل اساسی محدود کردم« .اختصار جمع بندی کردبھ :

بھ معنای آن است _ گوش بھ زنگی دائمی، تحرک تحرک و جابجایی دائم، بی اعتمادی دائمی، ھشیاری و



گاه از حرکت از یک جابجایی نسازی؛ ھیچ کھ ھیچگاه در یک جا نمانی؛ دو شب را در یک نقطھ سپری

دوستان دھقانت، خبرچین ھایت،  بی اعتمادی از ھمان آغاز نسبت بھ سایھ خودت،. دیگر باز نایستی

راھنمایانت، تماس ھایت بی اعتماد باش؛ بھ ھمھ چیز بی اعتماد باش تا زمانی کھ یک منطقھ آزاد بھ 

گشت ھای دائمی، اردو زدن تنھا در محل  ھشیاری پست ھای نگھبانی در ھمھ وقت،. وجود آورده باشی

کھ ممکن است  ھای امن و باالتر از ھمھ اینھا، ھرگز در زیر یک سقف نخواب، ھرگز در خانھ ای

  .»محاصره شود نخواب

 

  

  
ك ین بھ داشتن یالت یكایآمر مرفھ با مشاھده فقر و فالكت در یك خانواده و زندگیرغم داشتن  یچھ عل

بند  كھ در یمردم یزنده گ رییتغ یخود را وقف تالش برا یراحت و مرفھ پشت كرد و زنده گ یزنده گ

او  یخ زنده گیتار .بود تشنھ عدالت یچھ مرد .دندینام یم» چھ«مردم او را فقط . كرد، بودند یكتاتورید

ك یجاودان كرد و چھ گوارا بھ  یكیخ جھان بھ نیش در راه مردم محروم نام او را در تاریھا یو جانفشان

 .ل شدیاسطوره تبد

ن اسطوره و نماد یاد و نام ایھنوز ، گذرد یانھ چھ میقتل وحش كھ از اسارت و یم قرنیک بھ نینزد

خاطره مردم  ن نھ تنھا ازیالت یكایكا و دست نشاندگانش در آمریسم آمریالیسم و امپریالینئو كلون مبارزه با

  .خواه جھان محو نشده است یخاطره مردم محروم و آزاد بلكھ از یمركز یكایآمر

  



ر، داکتر مھربان و انسان یتدب ر، فرمانده ای جسور و بایکی قھرمان، مبارزی خستگی ناپذیچھ گوارا، چر

  .دوست، مردی پای بند خانواده و ارزش ھای واالی اخالقی و انسانی است

در جنگل او را در . کی استیمبارزه انقالبی و چربرای چھ گوارا، آموزش و سواد آموزی، جزئی از 

او . حرف کاسترو. پ کردنیارک سرگرم تایویم و در نینیزمان استراحت، اغلب در حال مطالعھ می ب

ملتی کھ نتواند بخواند و . میک کنیم کھ تنھا با اسلحھ شلیامدینجا نیما ا«: دیان می گویخطاب بھ روستائ

ن اھداف و دستاوردھای انقالب یکی از مھم تریو محو بی سوادی،  ».خوردب می یسد بھ آسانی فریبنو

  .افتیکوبا و وعده ھای کاسترو بود کھ تحقق 

. سال ھا از مرگ چھ، افکار و عقاید انسانی او ھمچنان در سراسر جھان منتشر می شود بعد از گذشت

. داشت آزادی و انسانیت استدر کشور ھای مختلف جھان تندیس ھا و یاد بود ھای او نمادی از پاس

کودکان و نوجوانان سراسر دنیا با پوشیدن لباسھایی کھ چھره ی ارنستو بر روی آن نقش بستھ نام و یاد و 

را بھ تمامی زبان ھای زنده  خاطره ی اورا در دلھا زنده نگاه می دارند؛ نظریھ ھا و آثار مکتوب چگورا

  .پر فروشترین کتابھای سال می باشند ی دنیا ترجمھ شده و برخی از این آثار جزء

بسیاری از چھره ھای برجستھ سیاسی و فرھنگی کھ در زمان حیات ارنستو با او مالقات ھایی داشتند 

افکار و اندیشھ ھای این چریک و نظریھ پرداز جوان و پرشور را ورای زمان و مکان می پندارند؛ 

اوریانا فاالچی ، ژان پلسارت، گابریل گارسیا مارکزسیمون دوگوار، ، شولوخوف، مائو، جمال عبدالناصر

چگوارا در آخرین لحظات اعدامش خطالب بھ افسرانی کھ بھ سوی  .و برناردو برتولوچی از دست بودند

  .او نشانھ گرفتھ بودند؛ شلیک کنید شما فقط یک چگوارا را دارید می کشید

ست بلکھ یک انقالبی نیک چریز چھ گوارا نشان می دھد کھ تنھا یارک و سازمان ملل متحد نیویدر ن

استمداران یرک و سخنرانی قھار است و ھوشمندانھ از پس پرسش ھای خبرنگاران و سیاستمداری زیس

  .دیی در مھمانی ھای رسمی شبانھ برمی آیکایآمر

ست و چھ گوارا پاسخ یک انقالبی الزم است چیزی کھ برای ین چیخبرنگار از او می پرسد کھ مھم تر

ست، یو ھنگامی کھ از او می پرسد سمبول انقالب چ .قتیت، عدالت و حقیمی دھد عشق، عشق بھ انسان

  .مید بودیام آور امید ما پیمی گو

ن ھای یکی کھ در سرزمین جنگ ھای چریسینی و تئوریست آرژانتیارنستو چھ گوارا انقالبی مارکس

د و سرانجام جانش یسم و عدالت اجتماعی جنگیالیرای برقراری سوسوی بیمختلف از کوبا تا کنگو و بول

ز یگر متمایون دیست ھا و انقالبیژگی بارزی داشت کھ او را از کمونین کار گذاشت، چھ ویز برای ایرا ن

  .ستم بدل ساختیل انقالبی بزرگ قرن بیکرد و بھ چھره اسطوره ای و شما

  :ف می کندین گونھ توصیاو را اچھ گوارا ھمان کسی است کھ ژان پل سارتر 



  ».ن انسان عصر ماستیک روشنفکر است بلکھ کامل تریچھ نھ تنھا «

  :ز در باره او گفتھ استیو نلسون ماندال ن

  . زندگی چھ گوارا الھام بخش ھر انسانی است کھ عاشق آزادی است«

  .مردم  ینوشتھ چھ گوارا، صدا) جنگ چریکی(کتاب ، پرچم سرخ، چھ، زندگی و مرگ ارنستو چھ گوارا: منابع

در . ست بھ بولیوی وارد شودنتوا چھ، سفر خود را بھ بولیوی مخفیانھ آغاز کرد و با قیافھ ای گریم شده،

کم وقت عمل کھ رسید بسیاری از کسانیکھ قول  ابتدا ھمھ چیز خوب بود و خوب نیز پیش میرفت اما کم

چنین عملیاتی در بولیوی کرده بودند از انجام بھ تعھداتشان را دعوت بھ  ھمکاری بھ او داده بودند و او

 .زدند سر باز

چریکی او باشند تک و تنھا بھ مصاف دشمن  چھ و معدود یارانش کھ تنھا قرار بود قسمتی از نیروی

 از نیروھای بھ اصطالح کماندو آمریکایی بود کھ جز این دشمن، این دشمن از بولیوی نبود .رفتند

خاک و خون کشیدند و کشیده  ازده ماه جنگیدند و بھینیروھای آمریکا بودند و چھ و یارانش  ورزیده ترین

نتوانستند این ، و دشمنان چند برابر انان بود در حالیکھ تعداد متخاصمین -اما مردانھ ایتسادند شدند

دفترچھ در » چھ« مرتب تلفات میدادند اما بھ دالیل بسیاری کھ خود شیرمردان را شکست دھند و

 روزانھ اش کھ تا زمان مرگ پر افتخار و غم انگیزش در آن مینوشت بیان شده در نھایت خاطرات

ھ برعکس یقض، شکست خوردند و البتھ مطمئنا در صورتی کھ نیروھای آمریکایی وارد ماجرا نمیشدند

  .ازده ماه نبرد شکست خوردندیبھ ھر حال چھ و یارانش بعد از . خوردیورق م
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