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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  حميد بھشتی: برگردان از

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۴

 آخرين سخنرانی

  : يادداشت مترجم

 در او سخنرانی آخرين نمت ۀترجم بود، آلنده سالوادر يلی،چ جمھور رئيس عليه کودتا روز که سپتمبر ١١ مناسبت به
  ]پورتال-لينک قابل استفاده نبود[ويديو قراردادن کد با - مزبور ويديوی ھمراه به .کنيد می مشاھده زير ددر کودتارا روز

 .ب. ح
 

پس از لحظاتی چند فرستنده توسط . ِ از راديو ماگاالنس پخش شد١٩٧٣مبر  سپت١١ين سخنرانی در پيش از ظھر ا

  .شتکودتاچيان متالشی گ

 

  دوستان

ِ راديو پورتالس و راديو ۀی تأسيسات فرستندئنيروی ھوا. شنويد اين آخرين باريست که شما صدای مرا می ًمطمئنا
ھمچنين آکنده از نھيب به . سخنان من به تلخی آعشته نيست بلکه به دلسردی. کورپوراسيون را بمباران کرده است

، بحریول و فرمانده نيروی ؤان مسھيلی، فرماندچبه سربازان :  اند خويش را شکستهۀکسانی است که سوگند ياد کرد

ِنرال مندوز بی حرمت که ھمين ديروز نيز وفاداری و وابستگی جِمرينو که خودش خود را بدين سمت گمارده است،  ِ
قايق من به با توجه بدين ح. ليس منصوب نمودواو نيز خودش خويشتن را به رياست کل پ. خويش را به دولت تأکيد نمود

در حالی که ما در موقعيتی تاريخی قرار داريم، . من پست خود را ترک نخواھم کرد: زحمتکشان فقط می توانم بگويم

  .وفاداری خود را به ملت با دادن جان خويش حفظ خواھم نمود

وجدان ھای پاک من می توانم به شما اطمينان دھم و مطمئن ھستم که ھيچ چيز مانع از به ثمر نشستن بذری که در 

. آنھا دارای قدرت اند و می توانند به برده داری بازگردند.  نخواھد گشت،يلی پاشيده شدهچھزاران و صدھا ھزار مردم 

تاريخ به ما تعلق دارد و اين ملت . اما انسان نه با جنايت قادر است روند ھای اجتماعی را متوقف سازد و نه با خشونت

  .درا می سازن ھا ھستند که آن

خاطر اعتمادتان به مردی که فقط ه خاطر وفاداريتان سپاس گذاری کنم، به من می خواھم از شما ب! ِزحمتکشان سرزمينم

در . ترجمان گرايش ھای وااليتان به دادگری بود، مردی که در بيانات خويش به قانون و قانون اساسی احترام می نھاد

  .ويم می خواھم شما نتايج زير را از وقايع جاری بگيريداين لحظات آخر که من می توانم با شما سخن گ
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ّ اجنبی و ارتجاع متحد با امپرياليسم جوی را بۀسرماي وجود آورده اند که نيروھای نظامی را به شکستن سنت ھای خود ه ِ

ھر دوی آنھا .  بدان تربيت يافتندآرايا آموخته و با ھدايت فرمانده اشنايدرنرال جی که از ئھابرانگيخته است، سنت 

قربانی ھمان دستجات اجتماعی و ھمان کسانی ھستند که امروز در خانه ھايشان نشسته اند، بدين اميد که از طريق 

  . زمام امور را به دست گيرند و به دفاع از منافع و مزايای خويش پردازندًواسطه مجددا

است، به دھقانی است که به ما اعتماد نمود، به زن کارگری است که ِروی سخن من بيش از ھمه به زن فروتن زمين م

خطاب من به وابستگان مشاغل آزاد . در حد توان خويش تالش نمود، به مادريست که به مواظبت از فرزندش پرداخت

می که از است که رفتارشان ميھن دوستانه بود، به کسانی است که چند روز پيش در مقابل قيام ايستادگی کردند، قيا

در اين مورد نيز کوشش آنھا بر اين بود که از منافع خويش که توسط . جانب اتحاديه ھای شغلی و طبقاتی ھدايت می شد

  . دفاع کنند، سرمايه داری به مشت محدودی عرضه می شدۀجامع

. ابراز نمودند مبارزاتی خوش را ۀخطاب من به جوانان است، بدان کسانی است که سرود خوانان و با شادی، روحي

ی است، به کارگر، به کشاورز، به روشنفکرو به کسانی است که تحت تعقيب بودند، زيرا ئيلياچروی سخنم به مرد 

فاشيسم ساعت ھاست در ميھن مان می تازد، با ضربات تروريستی و متالشی ساختن پل ھا و خطوط راه آھن و لوله 

. ول آن بودند سکوت نموده اندؤکه موظف به اقدام به کاری بودند که مسکه آنھا  با در نظر داشتن اين. ھای نفت و گاز

  .تاريخ در مورد آنان به قضاوت خواھد نشست

زيرا . اين مھم نيست. ِراديو ماگاالنس به سکوت مجبور خواھد گشت و لحن آرام صدای من ديگر به شما نخواھد رسيد

مردی متين را در اذھان شما باقی ۀ واھم بود و دستکم خاطرمن با شما ھميشه خ. طنين آن در گوش شما خواھد ماند

ملت نبايد بگذارد بر او سوار شوند يا نابودش . ملت بايد از خود دفاع نمايد، اما خود را نبايد قربانی کند. خواھم گذارد

  .ساخته و تحقيرش نمايند

در اين لحظات تاريک و . ی خواھند آمديليايی ھای ديگرچ. يلی و سرنوشت او باور دارمچمن به ! زحمتکشان ميھنم

 بدانيد که دير يا زود راه ھای بزرگی باز خواھند شد که در آن انسانی دارای کرامت در دسختی که خيانت حاکم است باي

  .جھت ايجاد جامعه ای بھتر خواھد کوشيد

  .يلی، زنده باد ملت، زنده باد زحمتکشانچزنده باد 

ی، بزدلی و خيانت را ئموزشی اخالقی خواھد بودکه بی وفااطمينان دارم که دستکم آاين ھا آخرين سخنان من است و 

  .محکوم خواھد ساخت

  

    

 

 

 
 


