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 Political سياسی

  
 مصاحبه توسط  فولکر ھرمسدورف

  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ جوالی ٢۴

 

   روز يکشنبه  برگزار نکرده استۀھيچ وقت موعظ»  چه«
ر يتغي  کارائيب وۀی کيوبائی  ارنستو چه گوارا ، پيشرفت  اجتماعی در جزير با بينيچيو دل تورو در باره انقالبمصاحبه

  روابط ميان واشنگتن وھاوانا

 

  

در يک کنفرانس مطبوعاتی به خاطر اولين نمايش فلم ( س در بويئنس آيرچه گوارا در کنار مجسمه بينيچيو دل تورو 

  عکس از مارکوس برنديچی رويتر - ) در ارجنتاين ٢٠٠٨ اکتوبر ٢٨ »  و چه گوريالانقالب چه« به نام سودربرگ

  

.  فلمی در  دو قسمت راجع به بيوگرافی چه گوارا در بين فلمھای شناخته شده شامل است الماندر جمھوری فدرال 

ی از رسانه ھا شباھت فزيکی تان را با چه گوارا برجسته می سازند اما عالقه مندی بيشتر من  اين است که از بسيار
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آيا در نقش چه گوارا  ظاھر شدن برای شما يک رول مانند  . نظر روانی  چطور خود را برای فلمبرداری آماده ساختيد 

 بسياری از رول ھای ديگر بود ؟

در وقت آماده سازی فلم وفلمبرداری اصلی . ھر شدن برای من بسيار باالتر از يک رول بود ظا» چه « نخير در نقش 

ما برای فلم .کار ھای مقدماتی وبحث راجع به محتويات فلم  بسيار گسترده بود . برای من اين موضوع روشن شده بود 

. در مورد مواد فلم آگاھی ومعرفت حاصل کنيمسفر ھای زيادی به کيوبا انجام داديم تا در آن جا به طور مستقيم ومعتبر  

تاريخ کيوبا وانقالب کيوبا  ، وبه طور کلی  از موادی که در دسترس است    چه گوارا  ما می خواستيم بيشتر در مورد 

 زندگی می کنيم  به دليل امريکا ومن در اياالت متحدۀ  اشتيفن سودربرگبياموزيم  ، از آن جائی که کارگردان فلم

صرۀ کيوبا   برای ما مقدور نبود که به سادگی به ھاوانا پرواز کنيم  آن جا را از نزديک مطالعه کنيم وبا مردم محا

  . صحبت کنيم 

ودر کيوبا ھم در اوايل برای ما .  داشتيم امريکابرای ھر بازديد ماضرورت به يک مجوز از مقامات اياالت متحدۀ 

  . که برای ما قابل درک بود . اوريم دشوار بود که اعتماد شان را به دست بي

 آمده وتوضيح می دھند که ما می خواھيم يک پروژۀ بزرگ فلم در بارۀ امريکادر اين جا دو خارجی از اياالت متحدۀ 

ی التينی احساس امريکامن در حقيقت در پورتوريکو متولد شده ام  وخود را .وانقالب کيوبا تھيه کنيم » چه « زندگی 

ئی به شمار می رفتيم  واين بی اعتمادی شان برای ما قابل درک امريکاا برای مخاطبان ما در کيوبا ما البته ام. می کنم 

ودر پايان يک فلم ھاليودی کيوبائی از . ًبود که آيا اين پروژه واقعا  درست است موضوعش در مورد فلمبرداری ست 

  .  تھيه  می گردد اما داستانش ديدگاه کيوبا را مطرح  می کند  امريکاآن بيرون می شود، که در حقيقت در اياالت متحدۀ 

 

  دقيقه را احتواء می کند  آيا اين فلم به ميزان قابل توجھی  طوالنی تر از محصوالت معمول ھاليود١٣۵ھر بخش فلم 

ع ديده می شودکه در جمھوری فدرال المان طول بيش از حد فلم  از نگاه يک تعداد  منتقدان  به عنوان يک مان. نيست 

  ًآيا واقعا ھمين طور است  ؟. به  دسترس مخاطبان گسترده تر قرار گرفته نمی تواند 

موفقيت فلم خالف اين ادعا را ثابت می کند   و ما يعنی کارگردان،  فلمنامه نويس  و بازيگر فلم  ھمه به اين عقيده 

به منظور . ھستيم  که آنچه در مورد کيوبا  وانقالب  ياد گرفتيم فکر می کنم در ارائۀ فلم به طرز ناخوشايندی کوتاه بود 

 در تنوع  واقعی و اصيل آن که توضيح داده می شد حد اقل شش »چه  « ھای توصيف از زندگی  ، ايده ھا وکارنامه

   . ساعت ديگر ھم به کار بود 

   

  سھم فلم که بر اساس حقايق استوار است چه قدر است وسھم داستان در فلم چه قدر است ؟  

 » چه«وه ما درتماس دايمی با دخترًما داستان فلم را واقعا تحقيق کرده ايم  به عال. ھمه چيز در فلم  حقايق درست است 

 و ساير اعضای خانواده  قرار داشتيم و صحبت ھای بيشماری که با  رفقای ھمرزم  چريکی سابق  وی در کيوبا و اليدا

البته برای ساده سازی برخی از مفاھيم در يک فلم  تا برای تماشاگران  آمادۀ  .بوليويا  وشاھدان عينی ديگر داشتيم 

د مفاھيم به شکل ساده  آن گنجانيده شده اما ھيچ چيزی اختراع نگرديده است  ھمه چيز درست و واقعيت استفاده گرد

  .است 

 

ئی ھا دشوار است  تا انگيزه ھای  چه گوارا ، ريشه و قوۀ محرکۀ  انقالب کيوبا امريکاًبرای اروپائی ھا  اکثرا مانند 

 يدی  برای درک بھتر وجود داشت ؟آيا برای شما يک مفھوم کل. ًرا  واقعا درک کنند 
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که ھمۀ . ی التين  بسياری از نا برابری ھا  بی عدالتی ھا  تبعيض وفقر وجود داشته و وجود دارد امريکادر سر تا سر 

آن ھا کرامت انسانی را جريحه دار می سازد  مبارزه عليه اين بی عدالتی ھا فکر می کنم کليدی برای درک  ودانستن 

ًاری از مردم عادی اغلب  تئوری ھای سياسی  ومفاھيم انتزاعی  مانند سوسياليزم يا مارکسيزم را اکثرا بسي. آن است 

  . نمی دانند 

به . آن ھا به کار، تعليم وتربيه ومشارکت در زندگی اجتماعی واگر فقير و يا پير ومريض باشند  به کمک احتياج دارند 

 ھيچ» چه « .  در فلم ما بحث روی ھمين اختالفات است .   ھستند طور خالصه  خواھان يک زندگی در شأن وعزت 

  . سخنرانی روز يکشنبه  برگزار نکرده بود 

اين . »اگر شما خواندن ونوشتن  را ياد نداريد  بدانيد که آن ھا شما را فريب داده اند«:  او به جمعيت روستائی  می گفت

 ھيچ نوع تلقين وھيچ دانش وحکمتی نبود غير از پراتيک روزمرۀ دراين جمالت.  را مردم به سادگی درک می کردند 

حتی در طول جنگ ، چريک ھا به دھقانان  وارتش توده ئی ودھقانان بی زمين  خواندن ونوشتن را آموزش می . مردم 

  . دادند 

 ھای صحی  و شرکت تعليم وتربيه برای آ ن ھا نه تنھا سالحی برای مبارزۀ سياسی  بود بلکه از آن به خاطر مراقبت

  . در زندگی اجتماعی  برای ھمه  و منحيث يکی از شرايط زندگی انسانی کار می گرفتند 

و ديگررفقای چريکش  برای ھمين منظور مبارزه می کردند وانقالب کيوبا  ھم به ھمين خاطر برپا شده بود چه گوارا 

  .که ما می خواھيم آن را درفلم به نمايش بگذاريم 

 

ًبه خاطری که اصال از پورتوريکو  ھستيد توانستيد به راحتی نه تنھا با عقل بلکه با قلب نيزانقالب کيوبا را آيا شما 

 درک کنيد ؟

از سوی ديگر . ًی التين برای من احتماال يک کمی آسان تر تمام شد امريکادرک ، اھميت ومعنی کرامت در کيوبا و

  . پورتوريکو نيست موضوع دروس در مکاتبچه گوارا زندگی  وکار  

به . درپورتوريکو در مجامع عمومی وتوسط بسياری از رسانه ھا  حتی شرور واھريمن معرفی می شد چه گوارا  

ما . ما وقتی نام وی را می شنيديم  می ترسيديم . آدم  بدی است چه گوارا  طور مثال من در خردی  باور کرده بودم که 

بعدھا که برايم . اما در واقعيت ما ھيچ چيز در مورد وی نمی دانستيم .  است فکر می کرديم که وی يک تيپ خطرناک

آن .  که در  آن عکس وی خنده کرده بود، وجود داشت »چه  «کتاب تھيه کردم  در يکی از آن کتاب ھا عکسی از

 نمی گويم  بلکه  گرفته شده بود که اکنون در تی شارت  ھا چاپ می گردد  راالبرتوکورداتصوير معروف  که توسط 

وی خندۀ  بسيار گرم  گيرا و صميمی برلب داشت نه مانند خندۀ کسی که ديگران را . خندان » چه «يک عکس ساده  

  .       می خواھد مسخره کند 

چه مرا کنجکاو ساخت ، سپس متن کتاب  وی را خواندم که مرا بيشتر از بيش مجذوب خود ساخت  چه گوارا عکس 

 خوبی است اما نه از جملۀ نويسندگان بزرگ  اما يکی از نويسندگانی است که واقعيت ھای موجود   نويسندۀ گوارا

  زندگی را می نويسد     

. بسيار نکته سنج وظريف بود » چه «نوشته ھای وی تحليلی و اغلب سياسی ست اما تا حدودی خنده دار وشاد ھستند  

  .ر وبه سختی شناخته اند اين جنبه از شخصيت وی را بسياری از مردم کمت

 

  ُامروز يک مارک تجارتی مد گرديده که به روی تی شارت ھا چاپ می شود» چه « برای برخی ھا 
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را می پوشند اين کار را آگاھانه انجام می چه گوارا بسياری از کسانی که تی شارت  . ، اما من آن را انتقاد نمی کنم بلی 

سمبول ونمادی از استثمارگران نيست ، بلکه از مردمان عادی است  ، کسی که از منافع مردم دفاع » چه « . دھند 

دم در سراسر جھان  می دانند ، اگر چه آن ھا اطالعاتی کمتر در وبرای آن مبارزه کرده است  اين را بسياری از مر

  .        مورد جزئيات  زندگی وجھان بينی سياسی وی  دارند 

» چه «ياد می گردند  به » انزوا طلبان وبيگانه« ٌدر امريکای التين ودر سراسر جھان بسياری از مردم که اکثرا به نام 

ھيچ وقت  آن ھا را فريب نداده است وبه اعتقادات خود ھمواره پابرجا و وفادار  »چه «اعتماد  دارند به خاطری که 

  .باقی   مانده است  

 

  ارکرد ھای چه گوارا شما چه چيز ديگررا در مورد کيوبا آموختيد ؟ به غير از زندگی و ک

جدا کرد  ھر دو باھم تعلق وپيوند دارند  چه گوارا  را از کيوبا وتاريخ کيوبا را از چه گوارا در واقعيت امر نمی توان 

   .وھردو يک واحد را تشکيل می دھند 

بخش روحانی نيست  بلکه وی يک انقالبی است ، که سھم عمده ای کدام بيگانه وبدون اطالع از جھان  وبھبودچه گوارا 

البته او يکی از صد ھا مبارزی . در سرنگونی ديکتاتوری باتيستا وايجاد يک کيوبای نو، کيوبای متفاوت از قبل داشت 

  .ا  جنگيدند بود که ھمراه با کارگران ، محصالن ،  دھقانان و روشنفکران برای استقالل  حاکميت ملی وآزادی کيوب

 

کيوبا امروز جمعيتی بيشتر از يازده ميليون نفر دارد کشوری بدون مواد خام  وبدون صنايع قابل مالحظه واز مدت     

 قرار دارد  با وجود آن ، اين جزيرۀ کوچک نويسندگان نامدار ، امريکا سال بدينسو در محاصرۀ اياالت متحده ۵٠

ی امريکاان  بازيگران سينما  وورزشکاران نخبه  زيادتر از ديگر کشور ھای دانشمندان ، ھنرمندان ، موسيقی دان

 .التين  در ھمۀ رشته ھا تربيه کرده است  شما اين را چگونه توضيح می دھيد  ؟

در . کيوبا يگانه کشور منطقه با استعداد ھای بزرگ نيست . من به صورت مطلق نمی توانم چنين حکمی را درست ببينم

به طور . ی التين نويسندگان عالی مقام، فلمسازان ، موسيقی دانان و ورزشکاران خوب  وجود دارند کاامريسراسر 

ًاما مطمئنا  مسأله چنين است که انقالب  کيوبا در خصوص رشد . مثال پورتوريکو بھترين  بازيکنان بيس بال دارد 

سينمای . فلم قبل از انقالب من چيزی نمی دانم در مورد سينما و . خالقيت ھا و فرھنگ سعی و تالش زيادی کرد 

  .     امروز کيوبا در باالترين سطح سينمای جھان است 

من مطمئن نيستم که آيا می توان گفت که بھترين ھا از کيوبا آمده اند ، اما تعداد قابل توجھی از کارگردانان  و بازيگران 

رای توسعۀ ھنر  فرھنگ و ورزش در کيوبا بسيار مطلوب است   شرايط ب. معروف و شناخته شده در کيوبا وجود دارد 

  .، حتی در دوران خردی  تخيل وخالقيت کودکان تشويق می گردد بدون در نظر داشت  در آمد پدر ومادر کودکان 

  

 که در ماه اپريل در پانامه  امريکابرای اجالس سران کشور ھای . می خواھم روی موضوع ديگری صحبت کنم 

قاتل چه گوارا را دعوت کرده بودند  ، شما اين  » *فليکس رودريگرز« برگزار گرديد نمايندۀ  راست ھای افراطی 

  ی التين را چه گونه ارزيابی می کنيد ؟امريکامدی در برابر کيوبا و تمام کشور ھای اقدام تحريک آميز وع

 در ھاوانا به خاطر سھم داشتن در حملۀ طراحی شده در خليج خوکھا توسط سی ای ١٩۴١فليکس رودريگرز مأمور سابق سيا متولد سال ( - *

  )ه گوارا از مخالفين شناخته شدۀ دولت کيوبا به شمار می رود ای برای برانداختن دولت کيوبا وسھم گرفتن در بازجوئی وقتل  چ

اما در . ًاحتماال برای ايجاد اختالل در ديدار بارک اوباما ورائول کاسترو وی را به آن جا سی ای ای گسيل کرده بود 

 امريکاط کيوبا وی التين وھم چنان عادی سازی روابامريکاواقع چنين تحريکاتی ھيچ چانسی در روند اتحاد کشور ھای 
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اين روند به سان کلولۀ برفی است که به حرکت در آمده وديگر نمی تواند .  ندارد ونمی توانند از آن جلوگيری کنند 

  . متوقف گردد

 

 تکامل اين پروسه را در مجموع شما زيادتر مثبت ويا مشکل ساز  ارزيابی می کنيد ؟

اين پروسه باعث گشوده شدن دروازه ای می گردد که  . ت مثبت من فکر می کنم پروسۀ نزديکی وھمگرائی روندی اس

اوباما مخالفان قدرتمندی در خود امريکا ودر کنگرۀ امريکا دارد . به نظر من بازگشت دوباره از آن وجود ندارد 

      .ومجبور است برموانع  متعددی که در مقابلش است، غلبه کند 

کيوبا را از ليست کشور ھای حامی تروريسم  بيرون نکند  وھم چنان مانع به لحاظ نظری  کنگره می تواند ھنوز ھم 

اما به صورت عموم  من . ھنوز ھم موانع  وعدم قطعيت ھای زيادی وجود دارد . رفع تحريم ھا در مقابل کيوبا گردد 

 بيشتر کيوبا را از امريکافکر می کنم تصميم اوباما در برابر کيوبا  گامی جسورانه و قابل ستايش است  اگر مردم 

 به  وجود خواھد امريکائی ھا در مورد کيوبا در اياالت متحدۀ امريکارات زيادی در ذھنيت ينزديک ببيند وبشناسند  تغي

  .آمد 

 

طوری که به شما روشن گرديد که  چه گوارا  آدم  شرور وبد نيست بلکه کسی ست که برای فقراء ومردمان تحت ستم 

 ئی نيز چنان خواھد شد ؟يکاامرايستاده است برای 

ئی به اين کشور زيبا سفر کنند وخودشان قادر به ساختن امريکافکر می کنم   که اگر شھروندان . ًبلی تقريبا ھمين قسم 

ًصميميت ، اتحاد و ھمبستگی ومخصوصا . يک تصوير از سيستم  ومردم کيوبا گردند  خيلی مھم وضروری است 

  . مرا دوباره ودوباره تحت تأثيرخود قرار داده است انسجام خانواده ھای کيوبائی 

شما جائی می رويد و با زنی مقابل می شويد  . راجع به اين جنبه ھای زندگی کيوبائی ھا چيز زيادی  نوشته نشده است  

ن را دوباره  ساله بودم مادرم را از دست داده ام ، در کيوبا مادر داشت٩من وقتی . مانند يک مادر با شما محبت می کند 

          .که مرا با صميميت قلبی ناگھان در آغوش کشيده اند ومانند يک مادر مرا نوازش کرده اند . ودوباره تجربه کرده ام 

دخترت چند ساله است ويا پسرت چه نام دارد ؟ و آن ھا پاسخ داده اند که : ويا با کسانی روبه رو شده ام که پرسيده ام 

والدين . اما از کودکان آن ھا مانند کودکان خود مراقبت می کردند . يه ھا ويا از ھمکارانم است اين کودکان  از ھمسا

واقعی  اين را می دانند ويکی باالی ديگر شان اعتماد دارند  وکودکان ھم خود را مصون احساس می کنند چون به 

  .       صورت مطمئن محافظت می شوند 

در اين مورد در کشور . من معتقدم که اين نيز نتيجۀ مھم انقالب است . ر معمولی است اين در جامعۀ کيوبا مسألۀ  بسيا

  .ھای غربی ھيچ کس صحبت نمی کند 

 

ًبرای مطبوعات وروزنامه ھای بزرگ در کشور ھای غربی  پيوند وھمبستگی در جامعۀ کيوبا  کامال اشکار است واز 

 .نيست آن اگاھی دارند اما اين مسأله  موضوع روزنامه 

اکثريت کسانی که در بارۀ کيوبا در اياالت متحده صحبت . متأسفانه غرب به کمک روزنامه ھا  اغلب موفق بوده است 

می کنند  نمی دانند که يک زن کيوبائی که کار می کند کودکش از ھمان سنين خردی  در کودکستان ھا در بين فاميل  

راقبت می شود وھمه با محبت وخوشی از کودکان مراقبت می کنند توسط ھمکاران وھمسايه ھا حمايت، نگھداری وم

صميميت عشق ودوستی وصداقت در جا ھای . ًمرا ھميشه اين مسأله تحت تأثير قرار داده است  اين واقعا قابل قدر است 

م عشق در پورتوريکو ھ. ديگر امريکای التين ھم است واين يکی از ويژگی ھای مثبت اھالی امريکای التين است 
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مادران به کودکان شان  وجود دارد اما دوستی وصميميت  در کيوبا مشخصۀ تمام جامعه در برخورد با يک ديگر است 

      . اين تنھا احساس من نيست .

يک ژورناليست امريکائی که در کيوبا زندگی و کار می کند به من گفت که چه طور کودکانش به خانۀ کودکان ھمسايه 

 کنند و با صميميت و گرمی به سرعت توسط خانواده ھای کيوبائی قبول و پذيرفته شده اند              ھا رفت وآمد می

ًنوع وسھولتی که درپذيرش کودکان انجام شد وی آن را با تمام وجودش حس کرده است من نمی دانم که واقعا موضوع 

ام دنيا وجود دارد اما در اين جا کيفيت ديگری دارد  دوستی خانواده ھا در تم. را روشن بيان کرده ام که منظورم چيست 

برای من يک پديدۀ غير قابل تصور است  وپديدۀ غيرقابل تصور ديگر که دراين جا ديده می شود که چطور مادران  

  .يک ديگر را کمک می کنند 

  . شيارتر ويا زيباتر است فکر رقابت و حسادت در آن جا  مانند جوامع ديگر  وجود ندارد که کدام کودک بھتر يا ھو

 ھمبستگی جامعه يکی از اھداف چه گوارا بود 

چه گوارا برای حق آموزش وپرورش مبارزه می کرد  که تمام خانواده  ھا در يک جامعه ای مبتنی بر ھمبستگی  

  .   واين يکی از دستاورد ھای انقالب به شمار می رود . جايگاھی  شايسته وسزاواری  داشته باشد 

 پخش می کردند ھميشه اين امريکای از محبوب ترين ادعاھای تبليغاتی که به طور وسيعی برای سرنگونی انقالب در يک

   .بود که کمونيست ھا می خواھند  خانواده وکودکان را از ھم دور کنند 

  

. ر تمرکز می کنند در المان زيادتر ديده می شود که مادران به روی تيلفون ھای ھمراه   نسبت به کودکان خود بيشت

   .ًفردگرائی ، خودپرستی وشرايط کار دقيقا برای خانواده ھا مناسب نيست 

ًيقينا اين ھمان چيزی است که بايد در ھنگام برخورد با جامعۀ کيوبا  وتفاوتش با جوامع وسيستم ھای ديگر مورد تجزيه 

ندگی لوکس نام ندارد  بلکه تعليم وتربيه  استقالل و مفاھيم اصلی در کيوبا  بزنس موفقيت فردی و ز. وتحليل قرار گيرد 

  . کرامت انسانی نام دارد 

 

کشور شما پورتوريکو آخرين مستعمره  در قارۀ امريکا است  کدام شانسی برای جنبش استقالل طلبانه به نظر شما 

  وجود دارد ؟

چه . ی التين ھستند امريکا وھر دو کشور  بين پورتوريکو وکيوبا شباھت ھای زيادی وجود دارد ھر دو مستعمره بودند 

.                        وامروز بسيار زياد است ١٩۶٠تفاوت بين وضعيت در سال ھای . بسيار فشرده در گير مسألۀ پورتوريکو بود گوارا 

ناميده می شد  وجود داشت   ُ لس مخی تيروس در آن زمان جنبش قوی استقالل طلبانه  با جنگجويان توده ئی که به نام

اکنون مدل ھای مختلف  تکامل يافته .اما از آن زمان تا کنون در اوضاع وشرايط تغييرات زيادی به وجود آمده است 

يکو را  در آن زمان بسيار دشوار می دانست  در حال حاضر به نظر من غير قيام مسلحانه  در پورتور» چه « .است 

  .      ممکن است 

زمان جنگ ھای  استقالل طلبانه وجنگ ھای چريکی در امريکائی التين سپری شده است  از ھمين سبب  سؤال  

انم و زياد در مورد آن استقالل پورتوريکو در حال حاضر موضوع ديگری است که من با جزئيات آن را کمتر می د

اما امروز تعداد  بيشتری پورتوريکوئی . پورتوريکو ھنوز ھم  يک کشور امريکائی التين است  . چيزی گفته نمی توانم 

 .ھا در اياالت متحدۀ امريکا زندگی می کنند تا درکشور خود 
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ثير می گذاشت ؟ بسياری اين تصور را چگونه نفوذ رو به رشد امريکائی ھای التين در سياست اياالت متحدۀ امريکا تأ

دارند  که طرفداران باتيستا وگروه ھای کيوبائی ھای تبعيدی راست گرا لحن خود را از دست داده اند وتأثير چندانی بر 

  .سياست ندارند 

آن ھا . اده ئی ھای التينی در اياالت متحده ھمچنان رو به رشد نھامريکااھميت . راتی درعمل به وجود آمد يدر واقع تغي

 ھستند  با حفظ فرھنگ خود ،  نحوۀ تفکر ومختصات خود به عنوان التين تباران امروز امريکاشھروندان اياالت متحدۀ 

بسياری از آن ھا کارگران، عمله ھا ، کارگران برداشت محصوالت زراعتی  ، کارگران تنظيفات ، پرستاران و 

          ..ين مردمان ساده ھستند نه نمايندگان اليگارشی ی التامريکااکثريت اھالی . کارمندان ھستند 

با توجه به تعداد، نفوذ شان ھم در اياالت متحدۀ امريکا  رشد می کند  و موقعيت اجتماعی شان به تدريج سياست را 

. يده بودبه طور مثال فلوريدا  مثل ھميشه به يکی از اياالت مطمئن برای جمھوری خواھان تبديل گرد. تغيير می دھد 

        .اما اکنون در آن جا اکثريت برای دموکرات ھا است 

در اين تصميم شان  وعده ھای اوباما ، . در اورالندو  اکثريت قريب به اتفاق  پورتوريکوئی ھا اوباما را انتخاب کردند 

من مطمئن ھستم که . اشت که پس از پيروزی در انتخابات مناسبات بين امريکا وکيوبا  را بھبود می بخشد  رول مھم د

ی التين که در اياالت متحده زندگی می کنند از سياست جديد اوباما در برابر کيوبا پشتيبانی می امريکا در صد اھالی ٩٠

ئی ھای التين در داخل اياالت متحدۀ امريکابه يادم آمد که پيش بينی کرده بود  که  چه گوارا ھمين لحظه گفتار.  کنند 

بسياری از عوامل وفکتورھای کوچک که با ھم جمع شوند  به . ر می دھند ي سياست آن کشور را تغي يک روزامريکا

ًمطمئنا ھيچ تأثيری بر سياست  نداشته است  اما چه گوارا فلم ما در بارۀ .تغيير سياست ھای موجود کمک خواھد کرد 

ود را در مورد امريکائی ھای التينی تغيير کمک کرده است تا مخاطبان ما در اياالت متحدۀ امريکا  تصور وايدۀ خ

 .بدھند 

  

چه انقالب و « ساله، به خاطر نقش مرکزی در فلم ۴٨بنيتو دل تورو " اوسکار"ھنر پيشۀ پورتوريکوئی برندۀ جايزۀ * 

 بھترين جايزۀ مرد را از آن خود کرد» کان«در نمايشگاه فلم » چه گوريال

»Che hat keine Sonntagsreden gehalten«  

 


