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 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٩
 

 "چه گوارا"باختن ششمين سالگرد جان و  در چھل
  

ھای دنيا را  ترين کمونيست ، يکی از بر جسته"چه گوارا "ۀھای سرمايه، سين ، لشکريان و جرثومه١٩۶٧بر و اکت٩در 

ی گذرد؛ کمونيست مند میباختن اين کمونيسِت ارزش  از جانست که ای چند دھه. ھای فراوان به گلوله بستند بعد از شکنجه

 مطالعه و سفر نمود تا به عمق" چه. "ھا انسان جھان سر جنگ داشت ن فقر ميليوناکه با دنيای نابرابر و با مسبب

. ھا بود، پی ببرد ای قليل از آحاد جامعه، به جان و مال توده داشت بی انتھای عدهکه ماحصل چشمھای طبقاتی،  تفاوت

در حقيقت تولد، زندگی . ماندز نديدگان با  ستم شناخُت و به کار بست و تا آخرين دقايق زندگی پُر بارش در دفاع از منافع

  .دنيا آمد، در کوبا جنگيد و در بوليوی جان باخت  بهارجنتايندر . ھاست مملو از آموختنی" چه گوارا"و مرگ 

جوان عجين شده بود و متعاقباً سفر به کشورھای " چه"ی در درون ئ به بيانی مفھوم و مضمون واقعی انقالب توده

  ترين اقشار جوامعاندازی انقالب و کمک به محروم اهوران دانشجوئی، افکار وی را به سمت رجنوبی در دامريکای 

 روشن و واقعی دست يافت یبندلمس نمود و به اين جمععملی ۀ گون محروم را بهۀ فقر ھزاران تود. ه شکل دادتحت سلط

  . اندازی انقالب قھرآميز است که پاسخ ديکتاتورھای وابسته، راه

، در ورانی بود که به مکزيک رفت و با کاسترو آشنا و به جنبش چريکی کوبا پيوست و در مدت زمانی کوتاهنين ددر چ

چند سال بعد از پس زدن " چه. "کشان را برافراشت داری، پرچم انقالب کارگران و زحمت ای از جھان سرمايه گوشه

منظور انجام وظايف   و به-ھای کليدی  رغم داشتن پست کوبا، و علیۀ ديد ھای ستم سرمايه از خاک و جان و مال توده

ھای اعتراضی نياز به  بر اين عقيده بود که ديگر جنبش. ای ديگر شد ه، کوبا را ترک و راھی جامع-اش  اترناسيوناليستی

ھای محروم کوبا، منوط به  تر توده بر اين باور بود که تضمين رھائی درازمدت. گرا دارند ھای عمل حمايت کمونيست

 مخفيانه ۶٧وائل سال به ھمين دليل در آغاز به کنُگو و سپس و در ا. ھا در ديگر نقاط جھان است امپرياليستۀ قطع سلط

ترديد دشمنان طبقاتی  بی. آن سازمان دھدۀ  دولت وابست گرای بوليوی را عليه ھای چپ چريکۀ به بوليوی رفت تا مبارز

 در صدد ءاش دست به کار شدند و با تمام قوا منظور جلوگيری از انجام وظايف انترناسيوناليستی ھم، به" چه گوارا"

 اندازی انقالبی ديگر، از نوع راه، قصد "چه"جانيان بشريت پی بُرده بودند که . بر آمدند" هچ"ھای  کشف مکان و فعاليت

ھمراه مزدوران محلی باعث گرديده  ھای امنيتی به دستگاهۀ دھی تازتجمع و سازمان. پروراند در سر میانقالب کوبا را 

ھای  ھا و جنگل  چريکی در کوهۀ ماه مبارزش کشف گردد و باالخره و بعد از چندينو ديگر ياران" چه"است تا محل 

  .بر به رگبار به بندندو اکت٩ھای فراوان، در   دستگير و بعد از شکنجه۶٧بر و اکت٨بوليوی، وی را محاصره، و در 

داران بر  دھد که اگر چه سرمايه گان قرار میرا در برابر ھمموضوع  ، اين"چه" بعد از مرگ  تاريخیبنداه و جمعنگ

ھای وی را  فشانی ، قادر خواھند گرديد تا راه، آرمان و جان"چه" کار انداختن قلب پر از کين ازبودند که با اين باور 
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ۀ ن راه رھائی از زير يوغ سلطاجھان و مدافعۀ ديد ستمۀ ھا تود دريغ ميليون بانی بیدفن نمايند؛ اّما حمايت و پشتي

زمان به بعد بود که دنيا به عظمت و به  از آن. تولدی تازه بود، "چه"اھريمنی، بر اين واقعيت صحه گذاشت که مرگ 

مندی را از د که چه يار ارزشزمان به بعد بود که جنبش کمونيستی پی بُرده بو وفاداری اين کمونيست پی بُرد؛ از آن

ھا و   نيازمند انسان،ھای امپرياليستی ھا انسان دربند از شر نظام دست داده است؛ پی بُرده بود که تضمين رھائی ميليون

  . ست"چه گوارا"چون  ی ھمئھا کمونيست

ھای فداکار و  ھای صديق و انسان گيری راه کمونيست به باوری ديگر اين روزھا جنبش کمونيستی جھانی در حسرِت پی

ھاست که سرمايه بر شتاب تعرض خود افزوده است و جھان انسانی، شاھد  دھه. ست"گوارا چه"چون  گرائی ھم عمل

، "چه"سياست و عملی که در تخالف با سياست و عمل . ھا نيست کمونيستۀ جا و درخور شايست العمل به سياست و عکس

ود بسياست و عمل سکون و بيگانگی مبارزاتی و ايستائی ن، "اگوار چه"ۀ در حقيقت سياست و عمل تعريف شد. باشد می

.  کمونيستی بود–ھای اعتراضی  منظور سازمان دادن جنبش  بهھای عملی جوئی دنبال راه رغم مشکالت متناوب، به و علی

واھی بودند ۀ بر آمدند و به خيال خود بر اين ايد" چه"داران در صدد دستگيری  بر مبنای چنين واقعياتی بود که سرمايه

واھی ۀ ر اين انديشب. اش را از ذھن دنيای انسانی پاک نمايند کرد کمونيستیتوانند افکار و عمل که با حذف فزيکی وی می

  سرمايه است؛ اّما و در مقابل توجهۀ گی از زير سلط گی و بند ، مترادف با مرگِ آرمان رھائی برد"چه"بودند که مرگ 

نمايش   داران جھانی را به ھای سخيف سرمايه ، نه تنھا خالف ارزيابی"چه گوارا"ۀ ھای بعدی جھان، به انديش نسل

چنين به سر تيتر افکار نيروھای جوان تبديل  فکری و ھمۀ ، به مشغل"چه"ه راه و آرمان گذاشت، بلکه نشان داده است ک

کنند و  ھا انسان سرتاسر جھان از وی به نيکی ياد می باشد که ميليون مگر بی دليل و بی اعتبار بوده و می. گرديده است

که " چه"آورند؟  ی به حساب میئ  توده–ھای کارگری  را به عنوان عنصر صادق، و به عنوان يار و ياور جنبش" چه"

کمونيستی پای فشرد که ۀ ھای انترناسيوناليستی ادا نمود و بر اين انديش به حق و به جرأت دين خود را در قبال جنبش

جھان ۀ ی در تمامی و در گستردئ  توده–گيری انقالبات کارگری  اندازی و پی ھای محروم، راه ن تودهامدافعۀ وظيف

  .ست یدار سرمايه

ۀ متعلق به ھم" چه. "جھانی شده است" گوارا چه"ۀ  در يک کالم و به اعتباری بايد اذعان نمود که حقانيت انديش

ی ئھا کمونيستست و جھان انسانی به اعمال و رفتار   تا به آخر انقالبیۀخواھان جھان و متعلق به يگانه طبق آزادی

 رھائی از زير ستم  برای ھر انساِن مدافع" گوارا چه"ھای  خوانی فعاليت آن مرور و بار بالد و به تبع می" چه"چون  ھم

که نام و عکس " چه"ست؛  ھاست و فراموش ناشدنی واره با مردم و در ذھنھمواره و ھم" چه. "زاست ظالمان ھم انرژی

نديده در گوشه و ی سرتاسر جھان است و ھزاران انسان مخالف مناسبات گئ  توده–اعتراضات کارگری ۀ دھندزينت وی 

  .نه تنھا نُمرده است بلکه مرگ وی، تولدی تازه بود" چه"آورند که  داری فرياد بر می کنار جھان سرمايه

  ٢٠١٣بر و اکت٨ 
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