زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺒﺎرزﻩ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺟﺎوداﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭼﻪ ﮔﻮارا
)ﻧﮭم اﮐﺗﺑر ﯾﺎد ﺑود از ﭼﮭل و ھﺷﺗﻣﯾن ﺳﺎﻟروز ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﭼﮫ ﮔوارا(
)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗﻔﺎوت ﭘﯾراﻣون ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﮔوارا(

اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
ﻣن ﯾﮏ ﻣﺎﺟراﺟو ھﺳﺗم ،اﻣﺎ ﻧﮫ از آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺷﺟﺎﻋﺗﺷﺎن زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﻣن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﻣرگ ﻧﻣﯽ ﮔردم ،اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آن وﺟود دارد .ﭘس ﺷﺎﯾد اﯾن ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣن ﺑﺎﺷد  . . .ﮔﮭﮕﺎه از اﯾن
ﻓرﻣﺎﻧده ﮐوﭼﮏ ﯾﺎد ﮐﻧﯾد.

rg
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ارﻧﺳﺗو راﻓﺎﺋل ﭼﮫ ﮔواردر  ١۴ﺟون ١٩٢٨در روزارﯾو آرژاﻧﺗﯾن زاده ﺷد .وی ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ

es

دﺳت ﺑزﻧد ،در ﺳﺎل  ١٩۵٢ھﻣراه دوﺳﺗش آﻟﺑرﺗو ﮔراﻧﺎدو ﺳراﺳر آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن را ﮔﺷت زده ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن
ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده )ﮐﮫ ﻓﯾﻠم آن ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﺳت( ﺑﻧﺎم ”ﺧﺎطرات ﻣوﺗر ﺳﺎﯾﮑل“ در ﺑﯾﺎن ﺧﺎطرات اﯾن ﺳﻔر
ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ اﺳت .ﭼﮫ ﮔوارا در ﺧﺎﻧواده ای ﻣﻣﺗﺎز ازﻧژاد اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و اﯾرﻟﻧدی ﻛﮫ ﮔراﯾش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ داﺷﺗﻧد،
ﺑزرگ ﺷد .ﭼﮫ ﮔوارا ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده ﺑود .درﺳﺎل  ١٩۵٣ازﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ طب ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷد و ﺳﭘس ﺳﻔر
ﺑﮫ دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎی آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﻛرد ،ﺳﻔری ﻛﮫ ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در زﻧدﮔﯽ او ﺑود .در ﺳﺎل  ١٩۵۴زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ
در ”ﮔواﺗﻣﺎﻻ ”ﺑود ﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺣﻛوﻣت ”ﺟﺎﻛوب آرﺑﻧز“ ﻛﮫ ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم ﺑود ﻗدم ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮔذاﺷت.
ﭼﮭﮕوارا ﻣردی ﺑود ﻛﮫ ھرﮔز در ﺑﻧد ﻣﻘﺎم ،رھﺑری و ﯾﺎ اﻓﺗﺧﺎرات ﻧﺑود .او اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ داﺷت ﻛﮫ ﻣﺑﺎرزهء ﭼرﯾﻛﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺷﻛل ﺑﻧﯾﺎدﯾن اﻗدام ﺑرای ﻛﺳب آزادی ﺧﻠﻘﮭﺎی آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن اﺳت و اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮭﮕﯾری ﻧﺎﺷﯽ از اوﺿﺎع
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎئ ﺗﻣﺎم ﻛﺷورھﺎی آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن ﺑود» .ﭼﮫ ﮔوارا« ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﻛﮫ
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رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﭼرﯾﻛﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﻛﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗوﺳط ﺧود واﺣد ﭼرﯾﻛﯽ
رھﺑری ﺷود ،ﻧﮫ از طرﯾق دﻓﺎﺗر راﺣت ﺑوروﻛرات ھﺎ در ﺷﮭرھﺎ.
ﭼﮫ ﮔوارا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﻛﻠﻣﮫ ﯾك ﭼرﯾك ﻣﺑﺎرز اﯾﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت ﺑود .او ﻣﯾﮕوﯾد :ھر ﻗطرهء ﺧون رﯾﺧﺗﮫ ﺷده در
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻛﮫ در زﯾر ﭘرﭼﻣش زاده ﻧﺷده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﺟرﺑﮭﺎی اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ زﻧدهء ﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑﻌدا آن را در
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﻛﺷورﺷﺎن ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑرﻧد .ھﻣﭼﻧﺎﻧﻛﮫ ﻛﮫ ﺧﻠﻘﯽ ﺧود را آزاد ﻣﯾﺳﺎزد ،ﻗدﻣﯽ ﺑر ﻣﯾدارد در ﭘﯾﻛﺎر
ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﻣردم ﺧود ﻣﺎ.
ﭼﮫ ﮔوارا ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﻛﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ از ظﻠم و اﺳﺗﺑداد ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑراﯾﺂزادﯾﺎش ﭘرداﺧت ﻛﻧد ،او ﻣﯾﮕوﯾد:
اﺳﻛﻠت آزادی ﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﺷﻛل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ھﻧوز ﮔوﺷت و ﻟﺑﺎس ﺑﮫ اﯾن اﺳﻛﻠت ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،ﻣﺎ ﺑﮭﺎی آزادی ﺧود و
ﺣﻔﺎظت از آن را ﺑﺎ ﺧون و اﯾﺛﺎر ﭘرداﺧت ﻣﯾﻛﻧﯾم .اﯾﺛﺎر و ﻓداﻛﺎری ﻣﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت ،ﺳﯾرآزادی طوﻻﻧﯽ و در
ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت.

rg

اﻓﺗﺧﺎر و دﺳت آوردھﺎی ﭼﮫ ﮔوارا ازﯾن ھﻣﮫ ﺣﻣﺎﺳﮫ و ﻣﺑﺎرزات ﭼﮫ ﺑود؟؟؟
ﺑﺎ ﻣرگ ﭼﮫ ﮔوارا اﺳطوره ای از وی درﺟﮭﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓت ،ﺟﻧﺑش ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ دراواﺧر دھﮫ ﺷﺻت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
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آﻣوزه ھﺎی ﭼﮫ ﮔوارا ازآﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣرﮐزی ﺗﺎ ﻋﻣﺎن و از ﻧﭘﺎل ﺗﺎ آﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو دھﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﺟﻧﮕل ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﻧوب و ﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎل ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑرد ﭼرﯾﮑﯽ آرﻣﺎﻧﺧواھﺎن ﺟﺎن ﺑرﮐف و

at

ﻓداﺋﯾﺎن از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺷد.

ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﺳﮫ ،ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادی را ﭘﺎس ﻣﯾدارﻧد

al
es
آرﻣﺎن ﺧواھﺎن ﺟﮭﺎن» ،ﻛﻣوﻧﯾﺳم« را ﺗﻧﮭﺎ راه ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ ﺑرﺳر راهﺷﺎن
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑود ،ﭘس ﺗﻣﺎم ﻗد درﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﯾﺳﺗﺎدﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺷﻌﺎرﻣﯽداﻧﻧد وﮔﺎھﯽ اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .اﯾده
اﻧﻘﻼب در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن رﺧﻧﮫ ﻛرده ﺑود .درﺷرق آﺳﯾﺎ ،آﻣرﯾﻛﺎی ﻻﺗﯾن وﺣﺗﯽ در ﻗﻠب ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎن ،اروﭘﺎ،
ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﻛران ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾدهھﺎی ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳﺗﯽ ﮔراﯾش داﺷﺗﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ژان ﭘل ﺳﺎرﺗرﭘﺎ از ﻧظرﯾﺎت
ﻓراﺗر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻋﻣﻠﮕراﯾﯽ ﭘﯾﺷﮫ ﻛرده ﺑودﻧد.
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ﺟﮭﺎن ﺳرﺷﺎر ازرﺳﺗﺎﺧﯾز آرﻣﺎنﺧواھﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻋداﻟت ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد و راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻋداﻟت را ﺳرﭘﯾﭼﯽ ازﺧواﺳت
ﺣﻛوﻣتھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫﻛﺎر و طرﻓدار ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد .درھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑود ﻛﮫ »ﭼﮫ ﮔوارا « ﻛﺷﺗﮫ ﺷد .ﻣردی
ﻛﮫ ﻧﻣﺎد وﺣﺗﯽ اﺳطوره اﻧﻘﻼب ﺑود و ﻟﺑﺧﻧد ﻧﺎﻓذ و ﺳﮕرت ﺑرگ ھﻣﯾﺷﮕﯽاش ﺗﺻوﯾرﻏﺎﻟب دوران ﺑود .ﭘس ﻧﻣﯽﺷد
اﻧﺗظﺎر داﺷت ﻛﮫ اﺳطوره ﺑﺎ ﻓﯾر ﭼﻧد ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﻣﯾرد .ﭼﮫ ﮔوارا ﻧﻣرد ،ﺗﺻوﯾرﺷد و ﺑردﯾوارھﺎ ﭼﺳﺑﯾد .روی ﭘﯾرھن ھﺎ
ﻧﻘش ﺑﺳت و ﭘرﭼم ﺳرخ ﮔردﯾد ﺑدﺳت ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن روی زﻣﯾن .ﭼﮫ ﮔوارا اﺳطوره ﻣﺎﻧد .ﺟﺎی ﭘﺎﯾش را ﺳﺎلھﺎ در
ﺑرھوت اﯾدﺋوﻟوژیھﺎ ﺑرﺟﺎ ﮔذاﺷت و درھررﺳﺗﺎﺧﯾزی دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾرش در دﺳت ﺟواﻧﺎن ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ ﻛرد ،در
ﺗﻣﺎم اﻧﻘﻼبھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻧﯾمﻗرن ﭘس ازﻣرﮔش رخ داد .ازﺑﮭﺎرﻋرﺑﯽ ﺗﺎآزادﯾﺧواھﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻻﺗﯾن ﺗﺎﭘﺎﺳداری وﻣﻘﺎوﻣت
ﻣردم روﺳﯾﮫ وآﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣرﮐزی درﺑراﺑرﺳﻠطﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ وﻧﮫ ﻗﺎطﻊ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن درﺳراﺳردﻧﯾﺎدرﺑراﺑرظﻠم ﺳرﻣﺎﯾداری
واﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم.
ﭼﮫ ﮔوارا در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﯾﮏ اﺳطوره ی ﺷﮭﺎﻣت و ﺷﺟﺎﻋت اﺳت .دﯾدن ﻋﻛس »ﭼﮫ ﮔوارا« در دﺳت ﺟواﻧﺎن
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ﯾﻣن ،ﻣﺻر و  . . .ﺷﺎﯾد اﺗﻔﺎق ﻏرﯾﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد .زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﭼﻧدان دور ﻋﻛسھﺎی ﭼﮫ ﮔوارا در ﭘﮭﻠوی ﺟﻣﺎل ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر
و دﯾﮕر ﭼﮭره ھﺎی ﺳرﺷﻧﺎس ﻋرب آﻧﻘدر ﺷور در آﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد ﻛرده ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳرﺧوردﮔﯽھﺎی دھﮫ ھﺎی اﺧﯾر،
ﺷﺎن ﺑود.
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ھﻧوز ھم ﺑرﺧﯽ از ﺟواﻧﺎن ﻋرب ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد آﻣﺎل ﺷﺎن در اداﻣﮫ راه ﺷورش ﮔراﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ زﻣﺎﻧﯽ دﻧﯾﺎ وطن

at

ھﻣرزﻣﺎن ﻛوﺑﺎﯾﯽاش ﺑﯾش از ﻧﯾم ﻗرن اﺳت ﻛﮫ ﻣﯾراث اﻧﻘﻼب را ﺣﻔظ ﻛرده اﻧد و ﺣﺗﯽ در وﻧزوﺋﻼ و ﺑوﻟﯾوی ھم
ﺷﺑﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﺷﺎن را ﭘدﯾد آورده اﻧد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻛدام از ھﻣرزﻣﺎن و ﻓرزﻧدان اﯾده اﻧﻘﻼب ﻛوﺑﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﭘﺎﺷﯾده اﻧد.
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ﭼﮫ ﮔوارا دﺳت ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد .ﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ دﯾوار ﺑرﻟﯾن ﻓرو رﯾﺧﺗﮫ و ﺷوروی و ﻛﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓرو

es

ﻓﯾدل ﻛﺎﺳﺗرو ﻣدتھﺎﺳت ﺑر اﺛر ﻣرﯾﺿﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن اﺳت و راﺋول ﺣﻛوﻣت ﺑرادرش را آرام آرام اﺻﻼح ﻣﯽﻛﻧد.
از طرف دﯾﮕر ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳت ﻛﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھم در ﻣﻧﺟﻼب دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧد.

ﻛﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ورﺷﻛﺳت ﻣﯽﺷوﻧد .ﺳﮭﺎمھﺎ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺳﻘوط ﻣﯽﻛﻧﻧد و ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ھر روز
ﺑﺣراﻧﯽ ﺗﺎزه را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﻛﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﭼﮭل ھﺷت ﺳﺎل از ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﭼﮫ ﮔوارا ﻣﯽﮔذرد و دهھﺎ ﺟﻧﮓ رخ داده،
ﻛﺷورھﺎ ﺗﺟزﯾﮫ ﺷدهاﻧد ،ﺑرجھﺎ و ﺑﻣبھﺎ ﻓرورﯾﺧﺗﮫاﻧد واﯾن ﺑﺎر ﻛﺎﺑوس ،ﻛﺎﺑوس ﺗرورﯾﺳم اﺳت ﻧﮫ ﻛﻣوﻧﯾﺳم؛ ﺟﮭﺎن
اﯾن ھﻣﮫ درآﺷوب اﺳت اﻣﺎ ﭼﮫ ﮔوارا ﻧﯾﺳت ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧد .ﭼﮫ ﮔوارا ھﻧوز ﺗﺻوﯾر اﺳت ،ﺗﺻوﯾری ﺧوﺷﺎﯾﻧد از
آرﻣﺎن ،ﺗﺻوﯾری دﻟﭘذﯾر از ﻣرگ ﺑرای ﻋﻘﯾده ،ﺗﺻوﯾری از ﻣردی اﻧﻘﻼﺑﯽ.
ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻧﯾﺳت ،ﯾﮏ ﻧﺷﺎن اﺳت .ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ آدﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺻدد ﺑرﻗراری آزادی
ھﺳﺗﻧد .ﻧﺎم ﭼﮫ ﮔوارا راھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت و روﺷﻧﺎﯾﯽ رھﻧﻣون ﻣﯽ ﮐﻧد .وﭼﻧﺎن دراﯾن آراﻣش ﻏرق
ﺧواھﯽ ﺷد ﮐﮫ ﺧوﯾش را ازﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ،ﺑﺎزﻧﺧواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت .ھدف او ،راه ﻣن و راه ﺗوﺳت .راھﯽ ﮐﮫ
اﻋﺗراض را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﻣطﻠق ﺷرم آوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرارازﻣﺑﺎرزه ﺑرﮔزﯾده ﺷده اﺳت .اﻧﺗﺧﺎب راه
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ﺑرﻋﮭده ی ﺗوﺳت ،ﺗوﯾﯽ ﮐﮫ از وﺿﻊ ﻣوﺟود و ﺳﮑوت ﺧﻔﻘﺎن آوراﯾن روزھﺎی ﺳﺎﻧﺳور ﺷده ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده
ای وﺑرای ﻧﺟﺎت آزادی دﺳت ﺑﮫ دﻋﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ای .راھت را ﺑﺎزﺷﻧﺎس .ﺗوﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﭼﮫ ﮔوارای دﯾﮕر ﺑﺎﺷﯽ.
ﭼﮫ ﮔوارا ﻣﯾﮕﻔت :ﺑﮕذارﯾد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم اﺻﯾل ﭘروﻟﺗری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد ،ﺑﮕذارﯾد ﭘرﭼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺳﺎﯾﮫ اش ﻣﯽ
ﺟﻧﮕﯾم ،اﻣرﻣﻘدس رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣردن در زﯾر ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزان وﯾﺗﻧﺎم ،وﻧزوﺋﻼ ،ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ،ﺑوﻟﯾوی ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﻓرد اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ ،ﯾﮏ اﺳﯾﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑﺎ ﺷﮑوه و
ﻣطﻠوب اﺳت.
ﻣﺟﻠﮫء ﺗﺎﯾم ﭼﮫ ﮔوارا را ﺟزو ﯾﻛﯽ ازﺻد ﭼﮭرهء ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاردرﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﻛرده اﺳت .دراﺳﺗﻛﮭﻠم ﺑﯾش از
ﺳﯾﺻد ﻋﻧوان ﻛﺗﺎب درﺑﺎرهء او ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت .رﺳﺗوران ھﺎی درﻣﺎﻟزﯾﺎ وﺟود دارد ﻛﮫ روی ﺗﻣﺎم ﮔﯾﻼس ھﺎی
ﺳروﯾس ﻗﮭوه اش ﻋﻛس ﭼﮫ ﮔوارا ﺣﮏ ﺷده اﺳت وﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ طرﻓداران »ﭼﮫ ﮔوارا« اﺳت .ﺗﻔرﯾﺢ ﺟواﻧﺎن
ﻣﯾﻼﻧﯽ ،ﻓروش ﭘﯾراھن ھﺎی »ﭼﮫ ﮔوارا« درﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎﺳت .دوﻟت ﺑرزﯾل ﻧﺎم ﭼﻧد ﺳﯾﻧﻣﺎی اﯾن ﻛﺷور را ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ

rg

ﮔوارا ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﻛﻼه ﻣدل »ﭼﮫ ﮔوارا« ﭘر ﻓروﺷﺗرﯾن ﻧوع ﻛﻼه درﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺗرﻛﯾﮫ اﺳت .ﻣﺎرك »ﭼﮫ ﮔوارا«
ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﻣﺎرك ﺳﮕرت درﺳودان ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﺳت و ﺑﺎزھم طﺑق ارﻗﺎم ﻣﺟﻠﮫء ﺗﺎﯾم ﺣدود ھﻔﺗﺎد وﺷش درﺻد

.o

ﺟواﻧﺎن دﻧﯾﺎ »ﭼﮫ« را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد وﺑرای او اﺣﺗرام ﻗﺎﺋﻠﻧد .ﻣردم ﺑوﻟﯾوی ﺑﮫ ﺧود ﻣﯾﺑﺎﻟﻧد ﭼون »ﭼﮫ ﮔوارا« ﺑﮫ
ﺧﺎطرآﻧﺎن و درآﻧﺟﺎ ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ھرازﮔﺎھﯽ دﻋوای ﻣﯾﺎن ﻣﻠﺗﮭﺎ ﺑﺧﺎطراﻓﺗﺧﺎرات ﭼﮫ ﮔوارا ﺑﺎﻻ ﻣﯾﮕﯾرد.

at

اﯾرﻟﻧدﯾﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﭼون ﭘدر »ﭼﮫ ﮔوارا« اھل اﯾن ﻛﺷور ﺑوده ،ﭘس »ﭼﮫ ﮔوارا« ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠق دارد .آرژاﻧﺗﯾﻧﯾﮭﺎ
ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﻛﮫ ﭼﮫ ﮔوارا ﭼون ﻣﻠﯾت اﯾن ﻛﺷور را داﺷﺗﮫ و درھﻣﺎن ﺟﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻛرده ﭘس ﯾك آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ اﺳت .ﻛوﺑﺎﯾﯾﮭﺎ

al

اﻋﺗﻘﺎد دارﻧد ﻛﮫ »ﭼﮫ ﮔوارا« در ﺳرزﻣﯾن آﻧﮭﺎ و ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮭﺎ ﺟﻧﮕﯾده در ﯾك ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﻛﻧد
ﻛوﺑﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭘس او اھل ﻛوﺑﺎ اﺳت .ﭼﮫ ﮔوارا را ﻧﻣﯾﺗوان ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾك ﻛﺷور داﻧﺳت ،ﭼﮫ آﻧﻛﮫ ﻧﺎم و ﻋﻛس ﭼﮫ

es

ﮔوارا اﻣروزدرﺗﻣﺎﻣﯽ ﻛﺷورھﺎی دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻣﺎد اﻋﺗراض درﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺑداد وﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧوﯾن ﺑدل ﺷده اﺳت.
»ﭼﮫ ﮔوارا« ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ آزادﯾﺧواھﺎن ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﮭﺎﻧﺳت .ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا ﯾﻛﯽ ازاﺳطوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺷرﯾت اﺳت .اﻧدﯾﺷﮫ وﻋﺷق او ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﻓراﺗرازﻣرزھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﻧژادی اﺳت .ﺑﺎرزﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ وی را
ﻣﯾﺗوان روﺣﯾﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺟوﯾﯽ و آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎ ظﻠم و اﺳﺗﺑداد درھرﻗﯾﺎﻓﮫ و ﺷﻛل داﻧﺳت.

ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼﮫ ﮔوارا
ﻣﻌروف ﺗرﯾن ﺗراﻧﮫ درﺑﺎره ﭼﮫ ﮔوارا ﭼﻧﯾن ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت »ﭼﮫ ﮔوارا ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻓرﻣﺎﻧده اﺳت « .اﯾن
ﺟﻣﻠﮫ را ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو ﮔﻔﺗﮫ ﺑود .ﮔوﯾﯽ ﮔﻠوﻟﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮔوارا را ﮐﺷﺗﻧد ،ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﺟوان ﻻﻏر
آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ دﻟﺑﺎﺧﺗﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﭘرﭼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﻘدس ﻋداﻟت و آزادی.
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آرﺑﻧزدر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗوطﺋﮫ و در ﻣداﺧﻼت ﺗﺟﺎوز ﻛﺎراﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎ ﺳرﻧﮕون ﺷد و ﭼﮫ ﮔوارا ﺑﮫ ﻣﻛزﯾك ﮔرﯾﺧت .اﻧدﻛﯽ ﺑﻌد ﺑﮫ
ﻓﯾدل ﻛﺎﺳﺗرو و دﯾﮕر اﻧﻘﻼﺑﯾوﻧﯽ ﭘﯾوﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش  ٢۶ﺟﻧوری در ﭘﯽ ﺑر اﻧدازی دﯾﻛﺗﺎﺗوری “ﻓوﻟژ ﻧﯾﺳو ﺑﺎﺗﯾﺳﺗﺎ“ در ﻛوﺑﺎ

rg

ﺑودﻧد .ﭼﮫ ﮔوارا در دﺳﺎﻣﺑر  ١٩۵۶ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزاﻧﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻏﺎز ﻣﺑﺎرزه ﭼرﯾﻛﯽ از ﻋرﺷﮫ ﻛﺷﺗﯽ ﻛوﭼك
»ﮔراﻧﻣﺎ »ﻗدم ﺑﮫ ﺧﺎك ﻛوﺑﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد .او ﻛﮫ در اﺻل داﮐﺗرآزادﯾﺧواھﺎن ﺑود ھﻣﭼون ﯾك ﻓرﻣﺎﻧده ﺑﯽ ﻧذﯾر ظﺎھر ﺷد.
ﭼﮫ ﮔوارا درﮐﻧﺎر ﺳﻔر ،ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ و ﻧﺑرد ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾز ﺑود ﮐﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺻد آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن

.o

آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺧﺎرج ﺷد ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗش را و ﻧظراﺗش را ﻣﯾﻧوﺷت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده از او
ﺑﺎﻗﯽ اﺳت.

ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣدھﺎم ﮐﮫ در ﺳﻧﯾن ﭘﯾری ﺑﻣﯾرم.

at

ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑدون اﺧﻼق ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ اﻋﺗﻘﺎدی ﻧدارم.

al

اﮔر ﺗو در ﺑراﺑر ھر ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ از ﺧﺷم ﺑﮫ ﻗﮭرﺷوی؛ ﺑدان ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣن ھﺳﺗﯽ.

ﻣﯾداﻧﺳﺗم در ﻟﺣظﮭﺎی ﮐﮫ روح ﺑزرگ ﺣﺎﮐم ،ﺿرﺑﮭﺎی ﻣﯾزﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،ﻣن در ﮐﻧﺎر
ﻣردم ﻋﺎدی ﺧواھم ﺑود.

es

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

ﺑﮕذار ھر ﭼﮫ از دﺳت ﻣﯾرود ﺑرود! آﻧﭼﮫ را ﻣﯾﺧواھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻟﺗﻣﺎس ﻧﯾﺎﻟوده ﺑﺎﺷد ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺗﯽ زﻧدﮔﯽ.
ﺷﺎد ﺑودن ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان از زﻧدﮔﯽ ﮔرﻓت.

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

ﭼﮫ ﮔوارا در ﻣﺳووﻟﯾت دوﻟﺗﯽ
ﻣردم را درﯾﺎب .ھرﮔزﺳﺎزش ﻣﮑن! ﺑﻠﯽ ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯾﻣﯾرﻧد اﻣﺎ ﻣرﮔﺷﺎن ﻋﯾن ﺣﯾﺎت و
زﻧدﮔﺎﻧﯾﺳت .آری ،ﺗو ﻧﯾز ﻣﯾﻣﯾری ،اﻣﺎ در ﭼﮭره ات ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﻣرگ ﻧﺧواھد ﺑود .از ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﺗرس ﺗو روح ﮔﻠوﻟﮫ
ھﺳﺗﯽ .ﮔﻠوﻟﮫ از زﺑﺎن ﺗو ﺳﺧن ﺧواھد ﮔﻔت و از ﻋﻣل ﺗو ﺷﻠﯾﮏ ﺧواھد ﺷد .ﺗو ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن
ھﺳﺗم .آه .ﺗو ﻧﻣﯾداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﮐﻣﮑﮭﺎﯾت ﺑرای ﻣردم ﻣﻔﯾد اﺳت ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺗو را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧواھﻧد ﮐرد.
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درﭘﯽ ﺳﻘوط “ﺑﺎﺗﯾﺳﺗﺎ“ در دﺳﺎﻣﺑر  ،١٩۵۶ﭼﮫ ﮔوارا ﯾﻛﯽ از رھﺑران ﺣﻛوﻣت ﺗﺎزهء ﻛﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن ﺷد و
ﭘﺳتھﺎی 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 .وی در ﻣﻘﺎم ﯾﻛﯽ از رھﺑران

rg

ﺟﻧﺑش  ٢۶ﺟﻧوری ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﮔروه ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ )ﻛﮫ ﺳراﻧﺟﺎم در  ١٩۶۵ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎنﮔذاری ﺣزب
ﻛﻣوﻧﯾﺳت ﻛوﺑﺎ اﻧﺟﺎﻣﯾد( ﯾﺎری رﺳﺎﻧد .ﭼﮫ ﮔوارا در اواﯾل  ١٩۶۵از ھﻣﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎ و ﭘﺳﺗﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﻛﻧﺎره

.o

ﮔﯾری ﻛرد و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻛﻣك ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﺑﺎرزهھﺎی ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در دﯾﮕر ﻛﺷورھﺎ ،ﻛوﺑﺎ
را ﺗرك ﻛرد وھﻣراه ﺑﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ درﺑوﻟﯾوی ﺑﮫ او ﭘﯾوﺳﺗﻧد ،ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﻛﻧﮕو “زﺋﯾر“ رﻓت و در ﺟﻧﺑش

at

ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آن ﻛﺷور ﺑﮫ رھﺑری ”ﭘﺎﺗرﯾس ﻟوﻣوﻣﺑﺎ ”ﺷرﻛت ﺟﺳت .از ﻧواﻣﺑر  ١٩۶۶ﺗﺎاﻛﺗﺑر  ١٩۶٧ﺟﻧﺑش
ﭼرﯾﻛﯽ ﺑوﻟﯾوی را ﺑر ﺿد دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﻧظﺎﻣﯽ آن ﻛﺷور رھﺑری ﻛرد .درھﻔﺗم اﻛﺗﺑر  ١٩۶٧درﻋﻣﻠﯾﺎت رزﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ

al

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

es

اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ از ﺻﺎﺣﺑﻧظران از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻠﺳون ﻣﺎﻧدﻻ از وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﻧﺎم ﻣﯾﺑرد و او را اﻟﮭﺎم دھﻧد ٔه
آزادی ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ آزادی را دوﺳت دارﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ژان ﭘل ﺳﺎرﺗر وی را ھم روﺷﻧﻔﮑرﻣﯾداﻧﺳت
و ھم از او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎﻣﻠﺗرﯾن اﻧﺳﺎن ﻋﺻر ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯾﮑرد .ﭼﮫ ﮔوارا ﯾﮏ ﻗﮭرﻣﺎن ﻣﻠﯽ دوﺳﺗداﺷﺗﻧﯽ ﺑرای ﮐوﺑﺎﺋﯾﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد وﺗﺻﺎوﯾر وی روی ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻓﻠزی ﮐوﺑﺎﯾﯽ را زﯾﻧت دادھﺎﺳت وﻣﺣﺻﻠﯾن وداﻧش آﻣوزان ھر روز را
در ﭘوھﻧﺗون وﻣﮑﺗب ﺑﺎ اﯾن ﺣرف آﻏﺎز ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ :ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل ﭼﮫ ﮔوارا ﺧواھﯾم ﺷد .ﺗراﻧﮫ آﺳﺗﺎ ﺳﯾﻣﭘره ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد
او ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده از ﺗراﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﺑوب اﺳت و ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن اﺟرا ﺷده اﺳت .در ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎدری وی آرژاﻧﺗﯾن ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﮫ درﻣﮑﺎﺗﯾب ﻧﺎم وی را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯾﺳﭘﺎرﻧد ﻣوزﯾم ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﭼﮫ ﮔوارا ﮐﺷور را ﭘر ﮐرده اﺳت و در ﺳﺎل
 ٢٠٠٨ﯾﮏ ﻣﺟﺳﻣ ٔﮫ ﺑرﻧزی از او در ﺷﮭر ﺗوﻟدش روزارﯾو ﻧﺻب ﮔردﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﭼﮫ ﮔوارا ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از
ﺑوﻟﯾوﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺣﺿرت ارﻧﺳت ﻣﻌروف اﺳت و او را ﻓرد ﻣﻘدﺳﯽ داﻧﺳﺗﮫ و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد.

ﭼﮫ ﮔوارا ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺷد؟؟؟

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ﭼﮫ ﮔوارا ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺷد ،ﺑر ﭘﺎرﭼﮫ ﺳرخ ﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭘرﭼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در دﺳت ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ از
وﺿﻌﯾت ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓردای روﯾﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎﺑوس اﮐﻧون ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھد ،ھر ﮐﮫ روﯾﺎی ﻋداﻟت و
آزادی دارد ،اﻓراﺷﺗﮫ ﺷود.

rg

.o

ﻓﻠﯾﮑس رودرﯾﮕز ﻣﻧدی ﮔوﺗﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﮐزی آﻣرﯾﮑﺎ »ﺳﯾﺎ« ﮐﮫ ﺧود درروﻧد دﺳﺗﮕﯾری و ﻗﺗل »ﭼﮫ ﮔوارا« ﻣﺑﺎرز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐوﺑﺎﯾﯽ -آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﻓﺎش ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻗﺗل وی ﺗﺻﻣﯾم داﺷﺗﻧد ﺳراز ﺗن او ﺟدا ﮐﻧﻧد .وی اظﮭﺎر
داﺷت» :درآن زﻣﺎن ﺗﻼش ﮐردم ﺗﺎ اﻓراد را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﯾﮏ ﺳر ﺑرﯾده ﻣدرک ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻣرگ »ﭼﮫ

at

ﮔوارا« ﻧﯾﺳت و ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت اﯾن ﻣوﺿوع اﻧﮕﺷت وی ﺑرﯾده و از اﺛراﻧﮕﺷﺗش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر اﻋﺗراﻓﺎت »رودرﯾﮕز« ،ﻣدﺗﯽ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺟﻧرال

al

«اوﺑﺎﻧدو ﮐﺎﻧدﯾﺎ« رﺋﯾس ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑوﻟﯾوﯾﺎﯾﯽ ﮔﻔت ،ﻣﺎ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﻣرگ »ﭼﮫ ﮔوارا« ﺑﮫ »ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو« رھﺑر اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣدارک ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎردارﯾم .اﯾن ﻣﺎﻣور ﺳﺎﺑق »ﺳﯾﺎ« ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ دﺳﺗور ﺟﻧرال ھر دو دﺳت »ﭼﮫ

es

ﮔوارا« ﻗطﻊ ﺷد.

ﻧﺎم ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﺑﺎرز ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم »ارﻧﺳﺗو ﭼﮕوارا دﻻﺳرﻧﺎ« ﺑود و ﻟﻘب »ﭼﮫ« را ﮐوﺑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﮫ او دادهاﻧد ،ﻟﻘﺑﯽ ﮐﮫ در اﯾن
ﮐﺷور ﺑرای ﺧطﺎب ﻗرار دادن اﻓراد ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده ﻣﯽﺷود .ﺻﺑﺞ  ٨اﮐﺗﺑر ١٩۶٧در ﻧزدﯾﮑﯽ دھﮑدهای در ﺑوﻟﯾوی،
»ﭼﮫ ﮔوارا« ﺑﮫ ھﻣراه ﭼﻧد ﺗن دﯾﮕر ازھﻣرزﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﻣﺣﺎﺻره اردوی ﺑوﻟﯾوی ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺎﻣوران ﺳﯾﺎ و اﻓﺳران
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﻣراھﯽ ﻣﯽﺷد -درآﻣدﻧد و دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد .ﭼﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﺗل ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد :ﻣﯽداﻧم ﺗو ﺑرای ﮐﺷﺗن ﻣن آﻣده ای .ﻣرا
ﺑﮑش .ﺗو ﯾﮏ ﻣرد را ﻣﯽﮐﺷﯽ ،ﺟﻼد ازﺷﻧﯾدن اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷد و ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﻓﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺑﺗدا ﺳﺎق ﭘﺎی ﭼﮫ را
ھدف ﻗرارﻣﯽدھد و ﺳﭘس دﺳﺗﺎن او را .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﭼﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯽاﻓﺗد و دﺳت ﺧود را دﻧدان ﻣﯽﮔﯾرد )ﺷﺎﯾد ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری ازﮔرﯾﮫ( .درﻧﮭﺎﯾت ﺟﻼد ﺗﯾری ﺑﮫ ﮔردن و ﺳﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﻣﯽزﻧد .ﺑﮫ ﺟﻼد ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳر وی ﺷﻠﯾﮏ ﻧﮑﻧد ﺗﺎ
ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر آﯾد ﮐﮫ او در درﮔﯾری ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺳد ﭼﮫ ﮔوارا در ) ١٩٩٧ﻣﯾﻼدی( ﭘﯾدا ﺷد و ﺑﮫ ﮐوﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل
ﯾﺎﻓت .درﺳﺎﻧﺗﺎ ﮐﻼرا ﺑﻧﺎی ﯾﺎدﺑودی ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎراوﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .او ﭘﯾروزﯾﮭﺎی ﺷﮕرﻓﯽ دراﯾن ﺷﮭر در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓھﺎی
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اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐوﺑﺎ آﻓرﯾده ﺑود .ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو ﻣﯽﮔوﯾد :در زﻧدﮔﯽ از دو ﺧﺑر ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﺷدم .ﯾﮑﯽ ﺧﺑر ﻣرگ ﻣﺎدرم و دﯾﮕری
ﺧﺑر ﻣرگ ﭼﮫ ﮔوارا.

ﺷﮭﺎﻣت ،ﺷﺟﺎﻋت و ﺷﮭﺎدت
ﭘدرش ﮔﻔﺗﮫ ﺑود :اوﻟﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ ﭘﺳرم آن ﺑود ﮐﮫ در رگ ھﺎﯾش ﺧون اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔری اﯾرﻟﻧدی ،ﭘﯾروزی طﻠﺑﯽ
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﻣﯾﮭن ﭘرﺳﺗﯽ آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ﺟرﯾﺎن داﺷت .ﭼﯾزی در ذات او ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺧطر و اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد.

rg

.o

ﭼﮫ ﮔوارا ﻣردی ﺑود ﺗﺷﻧﮫ ﻋداﻟت .ﺗﺎرﯾﺦ زﻧدﮔﯽ او و ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ھﺎﯾش در راه ﻣردم ﻣﺣروم ﻧﺎم او را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
ﻧﯾﮑﯽ ﺟﺎودان ﮐرد و ﭼﮫ ﮔوارا ﺑﮫ ﯾﮏ اﺳطوره ﺗﺑدﯾل ﺷد.

ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾم ﻗرن از اﺳﺎرت و ﻗﺗل وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا ﻣﯽ ﮔذرد ،ھﻧوز ﯾﺎد و ﻧﺎم اﯾن اﺳطوره و ﻧﻣﺎد ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺋو

at

ﮐﻠوﻧﯾﺎﻟﯾﺳم و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و دﺳت ﻧﺷﺎﻧدﮔﺎﻧش درآﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺧﺎطره ﻣردم آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺑﻠﮑﮫ ازﺧﺎطره
ﻣردم ﻣﺣروم و آزادی ﺧواه ﺟﮭﺎن ﻣﺣو ﻧﺷده اﺳت.
و ﻣرد اﻓﺗﺎده ﺑود.

es

ﯾﮑﯽ آواز داد :دﻻور ﺑرﺧﯾز!

al

ﺳروده ای از ﮔﺎﺑرﯾل ﮔﺎرﺳﯾﺎ ﻣﺎرﮐز ﺑرای ﭼﮫ ﮔوارا

و ﻣرد ھم ﭼﻧﺎن اﻓﺗﺎده ﺑود.
دو ﺗن آواز دادﻧد :دﻻور ﺑرﺧﯾز!
و ﻣرد ھم ﭼﻧﺎن اﻓﺗﺎده ﺑود.
ده ھﺎ ﺗن و ﺳدھﺎ ﺗن ﺧروش ﺑرآوردﻧد :دﻻور ﺑرﺧﯾز!
و ﻣرد ھم ﭼﻧﺎن اﻓﺗﺎده ﺑود.
ھزاران ﺗن ﺧروش ﺑرآوردﻧد :دﻻور ﺑرﺧﯾز!
و ﻣرد ھم ﭼﻧﺎن اﻓﺗﺎده ﺑود.

ھﻣﮕﯽ آن ﺳرزﻣﯾﻧﯾﺎن ﮔرد آﻣده اﺷﮏ رﯾزان ﺧروش ﺑرآوردﻧد :دﻻور ﺑرﺧﯾز!
و ﻣرد ﺑﮫ ﭘﺎی ﺑرﺧﺎﺳت
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ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐس را ﺑوﺳﮫ ای داد
و ﮔﺎم در راه ﻧﮭﺎد. . .

ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﭼﮫ ﮔوارا ﺑﺎ ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو
ﭼﮫ ﮔوارا ﻧﺷﺎﻧﮫ ای اﺳت ﺑرای ﺧوب ﺑودن ،آرﻣﺎن داﺷﺗن ،ﭘﺎک ﺑودن ،ﮐﻧﺎر ﻣردم ﺑودن و ﺷور زﻧدﮔﯽ .ﭼﮫ ﮔوارا،
ﮔوﯾﯽ ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎﺳت.

rg
.o
at

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

al

ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم ،وﻗﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزان ﻣﻠﺣق ﺷوم ﺑرای ﺗدارک اﻣور ،دردﺳرھﺎی زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﮐردم.
ﯾﮏ روزاز ﻣﺎ ﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ درﺻورت ﻣرگ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد اطﻼع دھﯾم ،اول ا زاﯾن ﻣطﻠب ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت

es

ﺷدﯾم اﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره اﯾن ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﮐﻧﯾم ،دراﻧﻘﻼب اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﭘﯾروز ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﻣﯽ
ﻣﯾرد و ﺧﯾﻠﯽ از رﻓﻘﺎ ھم دراﯾن راه ﺟﺎن دادﻧد .اﻣروز دﯾﮕر اﯾن ﻣﺳﺎﺋل آﻧﻘدر ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﻣﺎ ﺑزرﮔﺗرﺷده اﯾم و
ﺣﻘﯾﻘت ھم ﺗﮑرار ﺷده ،ﺑﮭر ﺣﺎل ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ درﺧﺎک ﺧودش اﻧﺟﺎم داده ام
و اﮐﻧون از ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر رﻓﻘﺎ و ﻣردم ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣن ﺑودﻧد ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،رﺳﻣﺎ ً ازﺳﻣت ﺧود ﺑﻌﻧوان رھﺑر ﻣﻠﯽ ﺣزب ،ﭘﺿودرﺑﯾن رﻓﻘﺎی ﻣﺑﺎرز و ﺷﮭروﻧدی ﮐوﺑﺎ اﺳﺗﻌﻔﺎء ﻣﯽ
دھم .دﯾﮕرھﯾﭻ ﭘﯾوﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﮐوﺑﺎ ،ﻏﯾر ازﭘﯾوﻧد ھﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت دﯾﮕری دارﻧد و ﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﮐوﺑﺎ ﻧدارم.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،اﯾﻣﺎن دارم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻓداﮐﺎری ﺑرای ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﮐرده ام .ﺗﻧﮭﺎ اﺷﺗﺑﺎه
ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﮫ دراول ورود ﺑﮫ ﮐوھﮭﺎی ﺳﯾراﻣﺎﯾﺳﺗرا دﯾر ﺑﮫ ﺧﺻﻠت اﻧﻘﻼﺑﯽ و رھﺑری ﺗو ﭘﯽ ﺑردم.
ﻣن روزھﺎی ﺑﺎ ﺷﮑوھﯽ را ﺳﭘری ﮐرده ام ،اﻣﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ در روزھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ ،در ﻏم و ﺷﺎدی ﮐﻧﺎر ﻣردم
ﺑودم .ﮐﻣﺗرﮐﺳﯽ را دﯾدم ﮐﮫ ھوش و ﻟﯾﺎﻗت ﺗورا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﺑدون ھﯾﭻ ﺷﮏ و ﺗردﯾدی راه ﺗورا ﯾش ﮔرﻓﺗم.
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ﺑررﺳﯽ و ﺗﻔﮑر دراﻣور واﺳﺗﻘﺑﺎل از ﺧطر ،ھﻣراه ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم ،ھﻣﮫ را از ﺗو ﯾﺎد
ﮔرﻓﺗم.
ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣن ﮐوﺑﺎ را ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ از ﻏم و ﺷﺎدی و اﻣﯾد و آرزو ھﻣراه ﺑﺎ ﻋﺷق ﺑﮫ ﻣردم ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣردی را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣرا ﭼون ﭘﺳرﺧود ﻣﯽ داﻧﺳت و اﯾن ﺟداﯾﯽ زﺧﻣﮭﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻣن وارد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ
ﻣن ﺑﺎ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن آﻣوﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻧﮕرھﺎی دﯾﮕری ﻣﯽ روم ﺗﺎ ﺳرﺷﺎرا زاﺣﺳﺎﺳﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻘدس
ﺗرﯾن وظﺎﯾف ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑروم و اﯾن ﻋﻣﯾق ﺗرﯾن زﺧم را درﻣﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﻣن دﯾﮕر درﮐوﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧدارم ،ﺑﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﮐوﺑﺎھﺎی دﯾﮕری درﺟﺎی دﯾﮕر اﯾﺟﺎد ﮐﻧم .اﮔر ﻗرار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درزﯾر
آﺳﻣﺎن دﯾﮕری ﺑﻣﯾرم ،ﺑﺎزھم ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺗوو اﯾن ﻣردم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم .ا زآﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣن آﻣوﺧﺗﯽ ﻣﺗﺷﮑرم و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧود و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﮭﺎﯾﯽ آن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷم .ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﺧودرا ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﻘﻼب ھﻣﺎھﻧﮓ

rg

ﮐرده ام و ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾﻧطور ﺧواھم ﺑود و ھﻣﮫ ﺟﺎ ھم ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ وظﺎﯾف ﺧود وﻓﺎدارﺧواھم ﺑود .از
اﯾﻧﮑﮫ زن وﻓرزﻧد ﺧود را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻧﺎراﺣت ﻧﯾﺳﺗم ﭼون ﻣﯽ داﻧم دوﻟت ا زآﻧﮭﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺧواھد ﮐرد و ﺟﺎی

.o

ﻧﮕراﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ دﻧﺑﺎل وظﺎﯾف ﺧودم ﻣﯽ روم .ﺧﯾﻠﯽ ﺣرف ﺑﺎ ﺗو و ﻣردم دارم اﻣﺎ ﻓﻌﻼً ﺟﺎی اﯾن
ﺣرﻓﮭﺎ ﻧﯾﺳت و ﮐﻠﻣﺎت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣن و اﻧﺗظﺎراﺗﯽ راﮐﮫ از آﻧﮭﺎ دارم ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷوراﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗورا

at

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

ﮔﻔﺗﺎر ﻣﺎﻧدﮔﺎر و ﺟﺎوداﻧﮫ ﭼﮫ ﮔوارا

al

رژی دﺑره ،ﻓﯾﻠﺳوف ﭼپ ﮔرای ﻓراﻧﺳوی ﮐﮫ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﭼﮫ ﮔوارا در ﺑوﻟﯾوی ﺑود ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭼﮫ در
ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺟﻧﮕﻠﯽ و داﯾره ﻣﺣﺎﺻره ارﺗش ﮐﮫ ھر روز ﺗﻧﮓ ﺗر ﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ آﯾﻧده آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن اﻣﯾدوار ﺑود و

es

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

 ﻣردﻣﺎن ﺷﮭر ﺑرای آزادی ﺗﺎﺑوت ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑرای ﻋﺷق ﻣرز ،ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮫ آزادی در ﺗﺎﺑوت ﺟﺎی ﻣﯾﮕﯾرد وﻧﮫ ﻋﺷق ﻣرز ﻣﺷﻧﺎﺳد .ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا.
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 ﻣرد زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد ﺷﺎﯾد ﺑﮫ زﻧداﻧﯽ ﺑودن ﺧوﯾش ﺷﺎﯾد ھم ﺑﮫ آزاد ﺑودن ﻣﺎ . . .راﺳﺗﯽ! زﻧدان ﮐدام ﺳوی ﻣﯾﻠﮫھﺎﺳت؟ ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا.
 ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮫ ﻣن ﻓﯾر ﮐﻧﯾد .ﻣن ﻧﺑﺎﯾد زﻧده دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽﺷدم .ﺑﮫ ﻓﯾدل ﺑﮕوﺋﯾد اﯾن ﺷﮑﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎیﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﯾﺳت .اﯾن ﭘﯾروزی در ﺟﺎی دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ آﻟﯾدا ﺑﮕوﺋﯾد اﯾﻧﮭﺎ را ﻓراﻣوش ﮐﻧد ،دوﺑﺎره
ازدواج ﮐﻧد و ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧدان ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .از ﺳرﺑﺎزھﺎ ﺑﺧواھﯾد درﺳت ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرﻧد .ارﻧﺳﺗو
ﭼﮫ ﮔوارا.
 دﺳﺗم ﺑوی ﮔل ﻣﯽ داد ،ﻣرا ﺑﮫ ﺟرم ﭼﯾدن ﮔل ﻣﺣﮑوم ﮐردﻧد اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻓﮑر ﻧﮑرد ﺷﺎﯾد ﻣن ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻠﯽ ﮐﺎﺷﺗﮫﺑﺎﺷم .ﭼﮫ ﮔوارا
 رﺳﺎﻟت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آزادی در ﺻف اﯾﺳﺗﺎدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑر ھم زدن ﺻف اﺳت .ﭼﮫ ﮔوارا -ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺣﺗﯾﺎج اﺳت .ﭼﮫ ﮔوارا

rg

 ﻣﯽ داﻧﺳﺗم در ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ روح ﺑزرگ ﺣﺎﮐم ،ﺿرﺑﮫای ﻣﯽ زﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد،ﻣن در ﮐﻧﺎر ﻣردم ﻋﺎدی ﺧواھم ﺑود .ﭼﮫ ﮔوارا

.o

 رھﺑران ﺑﯽ رﺣم ﺗﻌوﯾض ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ رھﺑر دﯾﮕری ﺑﯽرﺣم ﺷود .ﭼﮫ ﮔوارا اﻧﻘﻼب ،ﺳﯾﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘس از رﺳﯾدن ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓﺗﺎدن ﻣﺟﺑورش ﮐﻧﯾم .ﭼﮫ ﮔواراھﺳﺗﯽ) .ﭼﮫ ﮔوارا

at

 -اﮔر ﺗو در ﺑراﺑر ھر ﺑﯽﻋداﻟﺗﯽ از ﺧﺷم ﺑﮫ ﻟرزه ﻣﯽ اﻓﺗﯽ؛ ﺑدان ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﻣن ھﺳﺗﯽ)ﯾﮑﯽ ﻣﺛل ﻣن

ﮔوارا

ﺳﮑوت اﺳﺗدﻻﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕری را ﺑﮫ دوش ﻣﯽﮐﺷد .ﭼﮫ ﮔوارا

es

al

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

 ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻧزد ﻣردم ﺑروﯾم و ﺑﮕوﯾﯾم :ﻣﺎ آﻣدهاﯾم ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را زﯾر ﺑﺎل وﭘر ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ و ﻓﻘﯾرﻧوازی ﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ ﻋﻠمﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم دھﯾم ،ﮐﻣﺑود ﻓرھﻧﮕﺗﺎن ،ﺟﮭﻠﺗﺎن را از ﻣﺳﺎﺋل اﺑﺗداﯾﯽ و اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن ﮔوﺷزد
ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﺟﺎﯾش ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ذھﻧﯽ ﭘژوھﻧده و روﺣﯽ ﻓروﺗن ،از ﻣﻧﺑﻊ ﻋظﯾم داﻧﺎﯾﯽ و ﺧرد ِ ﻣردم ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾم .ﭼﮫ ﮔوارا
 ﻣن ﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗم و ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﺷردوﺳت .ﻣن ھرﭼﯾزی ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗم ،و ﺑﺷردوﺳﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫﺑﺎ ﺑﺎور ﻣن دارم ﺑﯽارزش ﺑﮫﻧظر ﻣﯽرﺳد .ﻣن ﺑﮫﺟﺎی اﯾنﮐﮫ اﺟﺎزه ﺑدھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻠﯾب ﻣﯾﺦﮐوﺑم ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ھر
ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ دﺳﺗم ﺑﮫ آن ﺑرﺳد ﭘﯾﮑﺎر ﺧواھم ﮐرد .ﭼﮫ ﮔوارا
 -در ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ،اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﭘﯾروز ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﻣﯽﻣﯾرد ،اﮔر آن اﻧﻘﻼب واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷد .ﭼﮫ ﮔوارا

ﺳﻔرھﺎی ﭼﮫ ﮔوارا
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ھراﻗدام ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺑردی اﺳت ﺑﮫ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم . . .ﻣرگ ھر ﺟﺎ و ھرزﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐﻧد.
ﺑﮕذارﺑﮫ اوﺧوش اﻣد ﺑﮕوﯾﯾم ،ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﭘﯾﮑﺎرﻣﺎن دﺳت ﮐم ﺑﮫ ﮔوش ﯾﮏ ﮔوش ﺷﻧوارﺳﯾده ﺑﺎﺷد،
ﻣﺷروط ﺑراﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﺎری دراز ﺷود.

ﭼﮫﮔوارا ﯾﮏ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳت و ﯾﮏ ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﭘرﺷورﺑود .وی درﮔواﺗﻣﺎﻻ در ﮐﻧﺎردوﻟت ﻗﺎﻧوﻧﯽ »ژاﮐوﺑو

rg

آرﺑﻧز« ﻣﺑﺎرزه ﮐرد .در ﮐوﺑﺎ وی ﺟﺎﻧش را ﺑرای اﺳﺗﻘرار آزادی درﮐف ﻧﮭﺎد و ﭘس ازﭘﯾروزی ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻧوﯾن و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘرداﺧت .وی در ﻣﻘﺎم ﻋﺿو دوﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺎرهھﺎ ﺳﻔر ﮐرد.

.o

در ﺷش ،ھﻔت ﺳﺎل اول ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ را ﺳﻔر ﮐرد .او ﺑﺎ »ﭼوﺋن ﻻی« ﺑﺎ »ﻧﮭرو« ﺑﺎ »ﻧﺎﺻر« ﺑﺎ
»ﺳوﮐﺎرﻧو« ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد زﯾرا ﮐﮫ وی اﺣﺳﺎس اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗوی داﺷت و ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻣﺎم اﯾن ﻣﺷﮑﻼت

at

ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد .ﺑﺧﺎطر دارم ﮐﮫ »ﭼﮫ« ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾتھﺎی زﯾﺎدی ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد .وی ﺑﺎ ﭼوﺋنﻻی راﺑطﮫ داﺷت و ﺑﺎ
ﻣﺎﺋو ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد و ﺑﺎ ﭼﯾﻧﯽھﺎ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺷد .وی ﺑﺎ ﺷوروی ھﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧداﺷت» « .ﭼﮫ« ﺗﻧش ﺑﯾن ﭼﯾن و ﺷوروی

al

را ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار ﻣﯽداد» :آﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗﻧورﺟﻧﮓ ﮐﻠﻣﺎت ،ﻧﺎﺳزاھﺎ و ﭘﺷت ﭘﺎ زدنھﺎ ،ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎﺳت از طرف
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دو ﻗدرت ﺑزرگ اردوﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑراه اﻓﺗﺎده را ﮔرم ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧد ﻧﯾز ﻣﻘﺻرﻧد.
دراﮐﺗﺑر  ١٩۶٠ﭼﮫ ﮔوارا رﯾﺎﺳت اوﻟﯾن ھﯾﺎت رﺳﻣﯽ ﮐوﺑﺎ دراﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت .وی در اﯾن

es

زﻣﺎن ﺑرای آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ ،آﻧطور ﮐﮫ ﻣﺟﻠﮫ »ﺗﺎﯾﻣز« ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد» ،ﻣﻐز اﻧﻘﻼب« ﺑود در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﯾدل ﻗﻠب و راﺋول
ﻣﺷت اﻧﻘﻼب ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .در ﭼﺎرﭼوب اﯾن ﺳﻔر ﭼﻧدﻣﺎھﮫ وی از ﭼﯾن ،ﮐورﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﯾوﮔﺳﻼوی و
ﺟﻣﮭوری دﻣﮑراﺗﯾﮏ آﻟﻣﺎن ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌﻣل آورد.

»ﭼﮫ« دردﺳﺎﻣﺑر  ١٩۶٠ﺑرای اﻣﺿﺎی ﻗراردادھﺎﺋﯽ ﺑﯾن وزارت ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﻣﺎن دﻣﮑراﺗﯾﮏ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
ﮐوﺑﺎ و ھﻣﯾﻧطور ﻗراردادھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ دﯾﮕر وارد ﺑرﻟﯾن ﺷد .در ﻣﺟﻠس ﺿﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر وی ﺗرﺗﯾب داده ﺷده
ﺑود ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ »ﺗﺎﻣﺎرا ﺑوﻧﮑﮫ« ﮐﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ـ آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ﺑود و در ﺑرﻟﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد و ھﻣراه ﮔروھﯽ از
ﺟواﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ در اﯾن ﺿﯾﺎﻓت ﺷرﮐت داﺷت ،آﺷﻧﺎ ﮔردﯾد .ﺑﻌد از آن »ﭼﮫ« ﺑﮫ ﻻﯾﭘزﯾﮏ ﺳﻔرﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺣﺻﻠﯾن ﮐوﺑﺎﺋﯽ و دﯾﮕرﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد» .ﺗﺎﻣﺎرا« در اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ﺑﻌﻧوان آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ
ﺷرﮐت داﺷت و »ﭼﮫ« را ﺑﻌﻧوان ﻣﺗرﺟم ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐرد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻔت ﺳﺎل ﺑﻌد ﺗﺎﻣﺎرا ﺑوﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺗﺎﻧﯾﺎ
در ﮐﻧﺎر »ﭼﮫ« در ﺑوﻟﯾوی ﺑﻘﺗل رﺳﯾد.
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درطﯽ اﯾن ﺳﻔر »ﭼﮫ« ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر دﺳﺗﺎوردھﺎی اﺗﺣﺎدﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
وی درﻣورد ﺷوروی ﮔﻔت :اﮔرﻣن ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾد ﮐردم ،ﮐﺷوری ﮐﮫ در آن
ﻋﻣﯾقﺗرﯾن و رادﯾﮑﺎلﺗرﯾن اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎن رخ داده ، ،اﮐﻧون ﺗرک ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﺎﺧود ﺧﺎطرات ﻓراواﻧﯽ را ﮐﮫ طﯽ
اﻗﺎﻣت ﺧود در اﯾن ﮐﺷور ﮐﺳب ﮐردم ،ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﺳﭘﺎﺳﮕزاری و ﻗدرداﻧﯽ در ﻗﺑﺎل اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی زﻣﺎﻧﯽ درﻗﻠب وی ﺑﯾﺷﺗرﺟواﻧﮫ زد ،ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
آﻣرﯾﮑﺎ واردات ﺧود از ﮐوﺑﺎ را ﻗطﻊ ﮐرد ،ﺷوروی ﺷﮑر ﮐوﺑﺎ را ﺧرﯾداری ﮐرد .وی در ﻓﺑروری  ١٩۶۵در
اﺟﻼﺳﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ـ آﺳﯾﺎﺋﯽ در ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻟﺟزﯾره ﮔﻔت» :ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻧظر اﺧﻼﻗﯽ ﻣوظﻔﻧد ﺑﮫ
ھﻣدﺳﺗﯽ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺧود ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﻧﻧده ﻏرب ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﻧد « .ﻋﻼوه ﺑرآن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺷورھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ روﺷن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رھﺎﺋﯽ ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧود را از ﯾوغ ﮐﻠﻧﯾﺎﻟﯾﺳم ﺧﻼص ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺧرج
ﺑرﺧواھد داﺷت.

rg

آﺧرﯾن ﻧﺎﻣﮫ ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا ﻗﺑل از ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺑوﻟﯾوی )(١٩۶۶
ﺑﮕذارﯾد اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم اﺻﯾل ﭘروﻟﺗری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد ،ﺑﮕذارﯾد ﭘرﭼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ درﺳﺎﯾﮫ اش ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾم ،اﻣر ﻣﻘدس
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رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣردن در زﯾر ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزان وﯾﺗﻧﺎم ،وﻧزوﺋﻼ ،ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ،ﺑوﻟﯾوی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﯾﮏ
ﻓرد اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾﻧﯽ ،ﯾﮏ اﺳﯾﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان ﺑﺎ ﺷﮑوه و ﻣطﻠوب اﺳت.

at
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ﺑﺎردﯾﮕرﺳواﺣل روﺳﻧﯾﺎﻧﺗﮫ را در زﯾر ﭘﺎھﺎﯾم دارم و ﺑﺎز ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺳ َﭘر در دﺳﺗﺎﻧم در ﺟﺎده ھﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده
ام .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ده ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑود ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑدرود ﻧوﺷﺗم .اﮔر ﺣﺎﻓظﮫ ام درﺳت ﯾﺎری ﮐﻧد در آن زﻣﺎن
اﻓﺳوس ﻣﯽ ﺧوردم ﮐﮫ ﭼرا ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ﺧوب و ﯾﮏ داﮐﺗر ﺑﮭﺗری ﻧﺑودم .ﺣرﻓﮫ داﮐﺗری دﯾﮕر آن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﻣرا ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐﻧد .اﻣﺎ در ﺣرﻓﮫ ﺳﻼح زﯾﺎد ﺑد ﻧﯾﺳﺗم.
در اﺻل ﭼﯾز زﯾﺎدی در ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺟز اﯾن ﮐﮫ آﮔﺎھﯾم ﺑﯾﺷﺗر ﺷده و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم در ﻣن رﯾﺷﮫ دواﻧﯾده و
ﻏﻧﯽ ﺗر ﺷده اﺳت .اﻣروز دﯾﮕر ﺑراﯾن ﺑﺎورم ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﺋﯽ ﺧﻠق ھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت آزادی
ﺧود ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در اﯾن ﺑﺎور ﭘﺎﺑرﺟﺎ ھﺳﺗم .ﺑﺳﯾﺎری ﻣرا ﻣﺎﺟراﺟو ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد .ﻣن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن اﻣر را رد
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ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﻠﮑﮫ از ﺗﺑﺎر آﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن دادن ﺣﻘﺎﯾق ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازﻧد .اﻣﮑﺎن دارد
ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑدرودم اﯾن ﺑﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺑﺎﺷم ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﻧطﻘﯽ
اﺣﺗﻣﺎﻻت وارد ﻣﯽ ﺷود .و اﮔر ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑوﺳم .ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت
ﻣﯽ داﺷﺗم.
اﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﻣﮭر و ﻋﻼﻗﮫ ام را آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎن ﮐﻧم .ﻣن در ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﺧوردم ﺑﯾش از ﺣد ﺧﺷﮏ و ﺟدی
ھﺳﺗم و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﻣرا ﺧوب درک ﻧﮑردﯾد .اﯾن ھم واﻗﻌﯾت دارد ﮐﮫ درک ﻣن ھﻣواره آﺳﺎن ﻧﺑوده
اﺳت .وﻟﯽ اﻣروز از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در اﯾن ﻟﺣظﮫ ،اراده اﺋﯽ ﮐﮫ آن را ﺑﺎ ﻟذت ﯾﮏ
ھﻧرﻣﻧد ﺻﯾﻘل داده ام ،ﭘﺎھﺎی ﺳُﺳت و ُ
ﺷش ھﺎی ﺧﺳﺗﮫ ام را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣن ﮐﺎرم را ﺧواھم ﮐرد .ھر از ﭼﻧد
ﮔﺎھﯽ اﯾن راھزن ﮐوﭼﮏ ﺳده ﺑﯾﺳﺗم را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد .از طرف ﻣن ﺳﻠﯾﺎ ،روﺑرﺗو ،ﺧوان ،ﻣﺎرﺗﯾن ،ﭘﺎﺗوﺗﯾن،
ﺑﺋﺎﺗرﯾس و دﯾﮕران را ﺑﺑوﺳﯾد .و ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑوﺳﮫ ای ﺑزرگ از ﭘﺳر ﺑﯽ ﻣﺿﺎﯾﻘﮫ و ﺳرﮐش ﺗﺎن.

rg

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

.o

آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن اﺳت .اﻣّﺎ ﻣﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗوده ھﺎی ﺑوﻟﯾوی را ھم ﺷﺎھد ﺑوده اﯾم ،ﺟﻧﺑش ﭘرھﯾﺎھوی ﺗوده
ھﺎ در اﮐوادور ،ﺑﺳﯾﺞ ﻏول ﭘﯾﮑر ﺗوده ھﺎی ﻣﮑزﯾﮏ در ﺣدود ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺧدﻋﮫ ی

es

al

at

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ.

آﻟﺑرﺗو ﮔراﻧﺎدای زﯾﺳت ﺷﻧﺎس ،ﺑرادر ﺗوﻣﺎس و ﮔرﯾﮕورﯾو ﺑود ،دوﺳﺗﺎن ﻣﮑﺗب ارﻧﺳﺗو .روزی آﻣد و ﺑﮫ ارﻧﺳﺗو
ﮔﻔت :ﺷﻧﯾده ام ﻋﺎزم ﺳﻔری ﺑﮫ دور آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ھﺳﺗﯽ .ﻣن ھم ﺑﺎ ﺗو ﻣﯽ آﯾم .ﺳﺎل  ١٩۵١ﺑود .در اﯾن زﻣﺎن،
ارﻧﺳﺗو ﻋﺎﺷق ﺷده ﺑود ،ﻋﺎﺷق دﺧﺗری اھل ﮐوردوﺑﺎ .ﻣن و ﻣﺎدر ارﻧﺳﺗو و ھﻣﮫ ی اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮔﻣﺎن ﻣﯽ
ﮐردﯾم ھﻣﯾن روزھﺎ ارﻧﺳﺗو ﺑﺎ آن دﺧﺗر طﻧﺎز و دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ ازدواج ﺧواھد ﮐرد .اﻣﺎ ﯾﮏ روز ارﻧﺳﺗو آﻣد و
ﮔﻔت :ﭘدر! ﻋزم ﺳﻔر دارم.
ﮔﻔﺗم :ﭼﮫ ﻣدت طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد؟
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ﮔﻔت :ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺷﺎﯾد ھم ﺑﯾﺷﺗر .آﺧر ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺎ ﻣوﺗرﺳﺎﯾﮑل ھﻣﮫ ی آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ را ﺑﮕردم.
ﭘرﺳﯾدم :دوﺳت دﺧﺗرت را ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟
ﮔﻔت :اﮔر دوﺳﺗم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺗظرم ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﮔﻔﺗم :ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوی.
ﮔﻔت :ﺧﺳﺗﮫ ﺧواھم ﺷد.
ﮔﻔﺗم :ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ.
ﮔﻔت :ﻣﯽ داﻧم.
ﮔﻔﺗم :ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻣﯾری.
ﮔﻔت :ﺑرای ﻣردن آﻣﺎده ام.
ﮔﻔﺗم :ﭘس ﻣﯽ روی؟

rg

ﮔﻔت :ﺑﺎﯾد ﺑروم !

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

.o

ﻋﺟﯾﺑﯽ دارد .اﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﻋﻼﻗﮫ اش ﺑﮫ آن دﺧﺗرزﯾﺑﺎروی از ﺷدت ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ او ﺧواھد ﮐﺎﺳت .ﮔﯾﺞ ﺷده
ﺑودم .ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ارﻧﺳﺗو ،ﭘﺳرم ،درزواﯾﺎی روح ﺧوﯾش ،ﭼﯾزھﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ ﻣن ھﻧوز آن ھﺎ را ﻧدﯾده ام .اﯾن

at

ﭼﯾزھﺎی ﺷﮕﻔت و ﭘﻧﮭﺎن او را ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗم و دﯾدم .آن روزھﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم اﺷﺗﯾﺎق ﺷدﯾد ارﻧﺳﺗو ﺑﮫ ﺳﻔر،
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﺗﺎﺑﯽ ھﺎی روح او ﺑرای ﮐﺷف ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗﺎزه اﺳت.

al

ﺳﻔرارﻧﺳﺗو ،ﺳﻔری ﺗورﯾﺳﺗﯽ ﻧﺑود .او ﻧﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ از اﻣﺎﮐن ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﻧﺎھﺎی ﻗﺷﻧﮓ ﻋﮑس ﺑﮕﯾرد .او ﻣﯽ رﻓت
ﺗﺎ آدم ھﺎ را ﮐﺷف ﮐﻧد .او ﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ از ﻧزدﯾﮏ در ﺷﺎدی ھﺎ و ﻏم ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺎن ﻣﺷﺎرﮐت

es

ﮐﻧد .او ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻣﯽ ﻧوﺷﯾد و ﺑدﯾن ﺳﺎن ،ﻋطش دل ﺧود را ﻓرو ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد .او ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺷرﯾﮏ
ﺷدن در ﻏم ھﺎی آدم ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و دور ،ﻣرھﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑر زﺧم ھﺎﯾﺷﺎن و اﻟﺗﯾﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻏم ھﺎﺷﺎن .ارﻧﺳﺗو
ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن اﺣﺳﺎس ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﻌدھﺎ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺧود را در آﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻧد.

ارﻧﺳﺗو ﻋﺎزم ﺳﻔر ﺷد .در آن زﻣﺎن ،او  ٢٣ﺳﺎل داﺷت .وﻗﺗﯽ او ﻋﺎزم ﺷد ،ﻣن ﻣﺷﻐول ﺻرف ﻧﮭﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺗﺎن آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ او ،ﭘدر ﮐﺎﭼﯾﺗﯽ ﺑودم ،ﮐﺷﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن ﻋﻘﺎﯾدی آزادی ﺧواھﺎﻧﮫ ﻣﺷﮭور ﺑود .داﺷﺗم ﺑﺎ ﭘدر
ﮐﺎﭼﯾﺗﯽ درﺑﺎره ی ﺳﻔر ارﻧﺳﺗو ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ھﺎی آﻣﺎزون و زﻧدﮔﯽ او ﻣﯾﺎن ﺟزاﻣﯾﺎن آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم.
ﭘدر ﮐﺎﭼﯾﺗﯽ ﺑﮫ دﻗت ﺑﮫ ﺣرف ھﺎﯾم ﮔوش داد و ﮔﻔت :دوﺳت ﻣن! ﻣن آدﻣﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧود در راه ﻣردم
ﮔذﺷﺗﮫ ام ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﻋﺗراف ﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺗوان زﻧدﮔﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟزاﻣﯾﺎن ،آن ھم در ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﺛﯾف و ﻓﻘﯾر ﻣﺎﻧﻧد
ﺟﻧﮕل ھﺎی آﻣﺎزون ،را ﻧدارم .ﻣن در ﺑراﺑر ﻋظﻣت روح ارﻧﺳﺗو ،ﮐﻼھم را از ﺳر ﺑرﻣﯽ دارم و ﺗﻌظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم.
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ﮐﺎری ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﺑﮫ ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﺷﺟﺎﻋت ﻧﯾﺎز دارد .ﺷور و ﺷوق و اراده ی ﭘوﻻدﯾن او ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻗدﯾس ﻓراﻧﺳوی آﺳﯾزی ﻣﯽ اﻧدازد .ﻗدﯾس ،ﺷﻣﺎ راھﯽ طوﻻﻧﯽ را ﭘﯾش رو دارد.
واﻗﻌﯾت آن ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ارﻧﺳﺗو را اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑرده ﺑودم .ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ او ﻧﯾز ﻣﺷﻐول
اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺳﺎده و ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ آن ﻣﺷﻐوﻟﻧد .ﺑﻌدھﺎ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ارﻧﺳﺗو ﮐﺎرھﺎی دﺷوار و طﺎﻗت
ﻓرﺳﺎی ﺧود را ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﮕران ﺣﺎل او ﻧﺑﺎﺷﯾم .و ﻧﯾز ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺗﻘدﯾری از درون او را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺧود ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .او ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﭼﻧﺎن ﻣﯽ دﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﯾﮫ ای از
ﮐﻧﺟﮑﺎوی و ﺣﯾرت داﺷت .در ﺳﺧﻧﺎﻧش ﺷوﺧﯽ و ﺟدﯾت را ﺑﮫ ھم ﻣﯽ آﻣﯾﺧت ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺷﻧوﻧده ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﺷوﺧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺟدی ﻣﯽ ﮔوﯾد .روزی ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ ﺧﺎطرات ﺳﻔرش ﺑﮫ ﭘرو اﻧداﺧﺗم .ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود » :اﮔر ﺑﻌد از
ﯾﮑﺳﺎل ﺧﺑری از ﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﮑردﯾد ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳرھﺎی ﺧﺷﮏ ﺷده و ﭘر از ﮐﺎه و ﭘوﺷﺎل ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣوزﯾم ھﺎی
واﯾﮑﯾﻧﮓ ھﺎ ﺑﮕردﯾد .زﯾرا ﻣﺎ از ﺳرزﻣﯾن ﺟﯾﺑﺎروھﺎ ﻋﺑور ﺧواھﯾم ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﮫ ی ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﮑﺳﯾون ﮐﻠﮫ آدم

rg

ھﺎ دارﻧد!«

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

.o

ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺷﯾﺎی ﺗزﯾﯾﻧﯽ ﭼﺎدرھﺎﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن ﻣطﻠب را ﺧواﻧدم ،ﺗﻧم ﻟرزﯾد.
ﭼون ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ارﻧﺳﺗو ﺷوﺧﯽ ﻧﮑرده اﺳت.

at

از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌد ،ھروﻗت ارﻧﺳﺗو ﻋزم ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐرد ،ﻣن در ﺳﮑوت ﻣﯽ ﺷﮑﺳﺗم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،وﻗﺗﯽ ﻣرا از
ﺗﺻﻣﯾم ﺗﺎزه اش ﺑرای ﺳﻔر ﺑﮫ دور آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧت ،او را ﺑﮫ ﮐﻧﺎری ﮐﺷﯾدم و ﮔﻔﺗم » :آﯾﺎ ھﯾﭻ ﺑﮫ

al

ﻣﺧﺎطرات اﯾن ﺳﻔر ﻓﮑر ﮐرده ای؟ اﻟﺑﺗﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﻣﺎﻧﻊ ﺗو از ﮐﺎری ﺷوم ﮐﮫ ﺧودم ھﻣﯾﺷﮫ آرزوﯾش را داﺷﺗم .اﻣﺎ
ﺑدان اﮔر از ﺟﻧﮕل ھﺎ و ﺑﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣﺳﯾرﺳﻔرت ﺑرﻧﮕردی ،ردت را ﻣﯽ ﮔﯾرم ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟت ﻣﯽ آﯾم و ﺗﺎ ﭘﯾداﯾت ﻧﮑﻧم

es

ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔردم« .

او ﺧوب ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن اﯾن ﮐﺎر را ﺧواھم ﮐرد و ﻣن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺣرف ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺧطر ﮐردن
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐش ﺷوم .از او ﻗول ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻣدام از ﺣﺎل و ﺟﺎی ﺧود ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد .او ﻧﯾز ﭘذﯾرﻓت و ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ ﮐﮫ داده
ﺑود وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد .او در طﯽ ﺳﻔر ،ﻣرﺗب ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷت و از ﺧﻼل ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش ﺑود ﮐﮫ او را ﮐﺷف ﮐردم .او
روﺣﯽ ﺗﯾزﺑﯾن و ﺟﺳﺗﺟوﮔر داﺷت و از ھر ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذﺷت ،ﺷراﯾط و اوﺿﺎع و اﺣوال آن ﺟﺎ را ﺗﺣﻠﯾل و
ﮔزارش ﻣﯽ ﮐرد.
ﺑرای او در آﻣﯾﺧﺗن ﺑﺎ ﺳرﻧوﺷت ﻣردم ،ﺳرﮔرﻣﯽ و ﺗﻔﻧن ﻧﺑود .ﻣﺎ اﯾن را داﻧﺳﺗﯾم و او را ﺳﺗودﯾم .او آرزوی اﻧﺟﺎم
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑزرگ و طﺎﻗت ﺳوز را داﺷت و آرزوﯾش را ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس او ﺑرای ھﻣﮫ ی ﻣﺎ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺑود .ﻗﻠﮫ ھﺎ را دوﺳت داﺷت و ﺑرای ﻓﺗﺢ آﻧﮭﺎ ،ھﻣﮫ ی ﺗوان ﺧود را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﯾﻧﮏ ارﻧﺳﺗو ﺑﮫ ھﻣراه دوﺳت ﺧود آﻟﺑرﺗو ﮔراﻧﺎدا ﭘﺎی ﺧود را ﺟﺎی ﭘﺎی ﮐﺎﺷﻔﺎن ﺑزرگ آﻣرﯾﮑﺎ
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز آﺳﺎﯾش و رﻓﺎه ﺧﺎﻧﮫ و ھﻣﮫ ی واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺳﺑﮑﺑﺎل ﺑﮫ ﺳوی اﻓق
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ھﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﺷوری در ارﻧﺳﺗو ﺑود و ﻧوﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑر آن ﺟز ﺷور ﻋﺎرﻓﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔذاﺷت.
ﺑدﯾن ﺳﺎن ،ارﻧﺳﺗو و آﻟﺑرﺗو ﻣﺳﯾر ﻓﺎﺗﺣﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﮫ ﭼﯾرﮔﯽ و ﻏﻠﺑﮫ و
ﺗﻣﻠﮏ ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﻧداﺷﺗﻧد.

ﻧﺎﻣﮫ ﭼﮫ ﮔوارا ﺑﮫ ھﻣﺳر و ﻓرزﻧداﻧش
اﯾن ﺷراﯾط ﺑرای اﻧﻘﻼب در ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن وﺟود دارد .ﺑورژوازی اﯾن را ﻣﯽ ﻓﮭﻣد .ﮐوﺑﺎ ھم ﭼﻧﺎن ﻣﺷﻌل
ﻣردم در ﺳراﺳر آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن اﺳت .اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ را ،ﮐﮫ ھﻧوز ﺗﺟﺳّم اﯾن اﯾده اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾف ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و ﺑﺎزار ﺗﻧﮭﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺗﺟﺳّم
ﮐرد ،ﺧوُ رد ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد ھرﮔوﻧﮫ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﮐوﺑﺎ را ﻧﺎﺑود ﺳﺎزﻧد.
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ھﻠﯾدا ،آﻟﯾدا ،ﻛﺎﻣﯾﻠو ،ﺳﻠﯾﺎ و ارﻧﺳﺗﯾو ،ﻋزﯾزان ﻣن!
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اﮔر ﻧﺎﭼﺎرﯾد ﻛﮫ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺧواﻧﯾد ﻋﻠﺗش اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻣن دﯾﮕردرﺑﯾن ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھم ﺑود .آن ﻣوﻗﻊ ﺷﻣﺎ ﻣرا ﺳﺧت
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯽ آورﯾد و ﻛوﭼﻛﺗرھﺎ ﻛﮫ اﺻﻼً ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﺧواھﻧد داﺷت .ﭘدر ﺷﻣﺎ ﻣردی ﺑود ﻛﮫ ﻛﺎرھﺎ و اﻓﻛﺎرش ﺑﺎ
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ﯾﻛدﯾﮕر ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑود و ﺷﻛﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﺗﻘﺎدات ﺧود وﻓﺎدار ﺑود.

دوﺳت دارم اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎی ﺧوﺑﯽ از ﻛﺎر درآﯾﯾد ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ روﺷﮭﺎو ﻓﻧوﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑر طﺑﯾﻌت
ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﻛﻧﯾد ﻛﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭼﯾز اﺳت و ﻣﺎ ھرﻛدام ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ارزش
ﻧدارﯾم.
ﻣﮭﻣﺗر ازھﻣﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﮫ ھرﮔوﻧﮫ ظﻠﻣﯽ را ﻛﮫ در ﺟﺎﯾﯽ از اﯾن دﻧﯾﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻛﺳﯽ
رواداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑرﺳﯽ ﻛﻧﯾد .اﯾن زﯾﺑﺎ ﺗرﯾن ﺧﺻﻠت ﯾك ﻓرد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت.
ﺑﮫ اﻣﯾد دﯾدارھﺎی ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗرﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻛوﭼك ﻣن! ﻣﯽ ﺑوﺳﻣﺗﺎن و درآﻏوﺷﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرم .ﭘدرﺗﺎن. . . .
ﺣﺗﯽ ﻣرﮔم را
ﺷﮑﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آورم،
ﺑﮫ ﺟﺎی آن،
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ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺳرت ﺗراﻧﮫ ای ﻧﺎﺗﻣﺎم را
ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮔور ﺧواھم ﺑرد . . .ﭼﮫ ﮔوارا.
ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،اﻣﺎ ﻣن ﺗﻔﻧﮓ ﺑﮫ دﺳت ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔس ﻣﯽ ﺟﻧﮕم) .ﭼﮫ ﮔوارا(
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ،ﻏم اﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ؛ . . .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻏم اﻧﮕﯾزﺗر اﺳت ﮐﮫ
دﺷﻣﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ،ﭼون ﺑرای ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧداﺷﺗن دﺷﻣن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺷدن و ﺳﺎزش اﺳت) .ﭼﮫ ﮔوارا(

)ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺟﺎت(
ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو ﭼﯾن را در دھﮫ  ١٩٩٠ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﮐرد
ﻧداﺷت .ﭘس از آن ﺑﺎ وﺟود ﻓﺷﺎر ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای آزاد ﮐردن ﮐوﺑﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ ،او
در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺻﺎﯾﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرده اﺳت .اﯾن دﻟﯾل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﻔرت ﺑورژوازی از ﮐﺎﺳﺗرو
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اﺳت :آﻧﺎن از اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺳﻣﺑوﻟش اوﺳت ﻣﺗﻧﻔّرﻧد.

ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺷﺎﻋری ﺑﺎﺷم
وﻟﮕر ِد ﻗﻣﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑوﯾﻧس آﯾرس
َﻣﺣﻔِل ﻧﺷﯾ ِن ﺧواب و زن و اﻣﺿﺎء وُ اﻋﺗﯾﺎد.
ﻧوﺣﮫ ﺳرای ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣُرده
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» ﻋﯾد ﻣن آن روزی اﺳت ﮐﮫ زﺣﻣت ﯾﮏ ﺳﺎل دھﻘﺎن ،ﺷﺎم ﯾﮏ ﺷب ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺑﺎﺷد .ارﻧﺳﺗو ﭼﮫ ﮔوارا«.

ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور
ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی ﮔﯾﺞ.
اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ . . .؟
از اﻣروز ﮔﻔﺗن وُ
ﺑرای ﻣردم ﺳرودن
دﺷوار اﺳت،
و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم
از اﻣروز و از اﻧدو ِه آدﻣﯽ ﺑﮕوﯾﯾم
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و ﻏﻔﻠﺗﯽ ﻋظﯾم
ﮐﮫ آزادی را از ﺷﻣﺎ رﺑوده اﺳت.
ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺷﺎﻋری ﺑﺎﺷم
ﺑﯽ درد ،ﭘُراﻓﺎده ،ﺧودﭘﺳﻧد،
ﺑردار ﭘﺗﯾﺎرﮔﺎﻧﯽ
ﭘرده
ِ
دﮔﺎن ﺗرس ﺧورده
ﮐﮫ ﺑرﺳﺗﻣدﯾ ِ
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﯽ داﻧم!
ﮔﻠوﻟﮫ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد،
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐﻠﻣﺎت

rg

َﺷﻘﯽ ﺗرﯾن ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد،
ﭼﺎره ﭼرﯾﮑﯽ ﭼون ﻣن ﭼﯾﺳت؟
آﮔﺎھﯽ آدﻣﯽ ﺳت
ی
راھﮕﺷﺎ ِ
ِ
ﺳراﻧﺟﺎم
ﮐﻠﻣﮫ ،ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺟﺎت!
ﺗراﻧﮫ ای از اﯾن دﺳت ﻣﯽ طﻠﺑﻧد
»ﺷﻌری از ﭼﮫ ﮔوارا«.
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ﻣردم
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ی زﻧدﮔﯽ ﻣﺗﺣد ﺧواھﯾم ﺷد:
ﺑرﺳر ﻣﻌﻧﺎ ِ

at

و ﻣﺎ ﻧﯾز

.o

ﮐﻠﻣﺎت

ﺑﮭره  -اﺳطوره ی ﻋﺻﯾﺎن ،ﭼﮫ ﮔوارا ،ﻧﺎﻣﮫ ﻣردم ﻧﺷرﯾﮫ ﺣزب ﺗوده اﯾران و ﭘژوھش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ام در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ.

www.esalat.org

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

