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  ٢٠١۶ دسمبر ٢٧

  »به دليل ستالين کمونيست شدم« : چه گوارا
 طيف گسترده ای ۀست که عالقاکمونيستی قرن بيستم بدون شک ارنستو چه گوارا، يکی از چھره ھای تاريخی جنبش 

 او در بوليوی، برای ۀسال ھا بعد از قتل ناجوانمردان. از مردم را از ايدئولوژی ھای سياسی گوناگون به خود جلب نمود

سوسيال دمکرات ھا تا  از تروتسکيست ھا تا لنينيست ھای مبارز و از –انواع گرايشات مارکسيستی، چپ و مترقی 

 ارجنتاينی که اين انقالبی ئیشمار قابل توجھی از آن ھا. خواھان آنارشيست، چه گوارا به نماد انقالبی مبدل گشتزاديآ

 مراجعه می کنند، خود را به عنوان ستاليندوران » جنايات«اصطالح به را تحسين می کنند، در حالی که آنھا اغلب به 

چيزی که ضد و نقيض و طنز تاريخ .  دشنام می دھندستالينفرند و به  متنستالينمعرفی می کنند، از » ضد ستالنيست«

  . بودستالينخود چه گوارا يکی از تحسين کنندگان ژوزف : ست اين ست کها

  
 سالگی مرگ رھبر بزرگ اتحاد جماھير شوروی، اجازه دھيد، با توجه به نوشته ھا و نامه ھای خود چه ۶٣به مناسبت 

  .   فکر می کرد، به ياد بياوريمستالين جوزف ۀارگوارا آنچه را که او درب

در «:  خود به عمه بياتريز خود نوشتۀ ساله بود، در نام٢۵، واقع شده در گواتماال، زمانی که چه گوارا ١٩۵٣در سال 
قدر بار ديگر مرا متقاعد ساخت که چ طول راه، اين شانس را داشتم که از مسير قلمرو يوناتيد فروت رد شوم، و اين يک

 سوگند ياد کرده ستالين رفيق ۀيافتدر برابر عکس رھبر قديمی و وفات . اين اختاپوس ھای سرمايه داری وحشتناک اند
زندگی : جان لی اندرسون، چه گوارا (»ام  تا زمانی که اين اختاپوس ھای سرمايه داری نابود نشده اند، استراحت نکنم

  ).١٩٩٧يک انقالبی، سال 
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 ستالين گوارا مجددا موضع خود را نسبت به – در ميان روند انقالبی در کوبا – او از گواتماال ۀنامسال ھا قبل پس از 

  :د نموديتأئ

 در ستالينشما بايد به .  فرق است بين گرايش انقالبی و گرايش رويزيونيستیستاليناصطالح اشتباھات ه در اين ب«

بايد به او ھمچون انسانی بی رحم  نگاه کنيد، مگر در آن بستر آن مقطع تاريخی نگاه کنيد که او حرکت می کرد، شما ن

 کمونيست شدم و ھيچ کسی نمی تواند بيايد و به من بگويد که نبايد کتاب ھای ستالينمن به دليل پدر . تاريخی خاص

و به اين . بودوقتی که بسيار بد بود کتاب ھای او را بخوانند، من از او خواندم، آن دوره ديگری .  را بخوانمستالين

به ويژه در اين دوران جديد . دليل که من خيلی زرنگ نيستم، و خيلی کله شق ھستم، به خواندن از او ادامه می دھم

پس، به ھمان خوبی اکنون، ھنوز يک سری چيزھا را پيدا می کنم که خيلی . کنونی، که خواندن کتب او خيلی بد ست

  .» خوب ھستند
 را می ستود، او ھمواره به نقش ضدانقالبی تروتسکی اشاره می کرد، او را برای ستالينی در حالی که چه گوارا رھبر

او در يکی از نوشته ھای خود تأکيد . سرزنش می کرد و مقصر می دانست» اشتباھات اساسی«و » انگيزه ھای پنھانی«

ر از غلط و نادرست بود و من فکر می کنم که مسائل و چرندھای اساسی که تروتسکی برمبنای آن بود پ« :داشت

تروتسکيست ھا به ھيچ وجه ھيچ کمکی . رفتارھای نھان او اشتباه بود و سال ھای آخر او حتی تيره و تاريک بودند

 که آنھا بيشترين ھا را انجام داده اند در پرو بود، اما در نھايت شکست ئیبه جنبش انقالبی ارائه نداده اند؛  جا

توسط چه گوارا، مجله » يادداشت ھای انتقادی بر اقتصاد سياسی«انتقادات بر (»ا  بد ستخوردند زيرا شيوه ھای آنھ

  ).٢٠٠٧دمکراسی انقالبی، 

 آثار در ستالين مارکسيستی، از جمله نوشته ھای ۀ فلسفۀارنستو چه گوارا، خواننده ای پر انرژی با دانش توسعه يافت

ست که او در نامه به آماراندو ھارت داوالوس، يک تروتسکيست و اين آن چيزی .  لنينيستی کالسيک بود–مارکسيستی 

  : انقالب کوبا نوشتۀعضو برجست

در کوبا ھيچ چيزی منتشر نشده است، مگر کسی خشت ھای شوروی را به حساب نياورد، که باعث اين ناراحتی شود «
الزم ست تا آثار . را ھضم کنيد دھند؛ حزب اين کار را برای شما کرد و شما بايد آن فکر دادن نمی ۀکه آنھا به شما اجاز

در . و ديگر بزرگان مارکسيست منتشر شود]  اصلیۀتأکيد شده توسط چه در نسخ[ ستالينکامل مارکس، انگلس، لنين، 
خوبی تجزيه و ه ، ب)ضافه کنيداگر شما بخواھيد شما می توانيد خروشچف را ا(اينجا رويزيونيست ھای بزرگ آمده اند 

 چيزی ًتحليل شده، عميق تر از ھر کس ديگری و ھمچنين دوست شما تروتسکی، که وجود داشته است و احتماال
  ).١٩٩٧مبر ، سپت٩ه، شماره کونتاراکوررينت(»نوشته

رفت، منبع  حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی در پيش گ٢٠ ۀمسير رويزيونيستی که رھبری شوروی پس از کنگر

 ۀو نادرست، برداشت فرصت طلبانه دربار» ئی زداستالين«اصطالح ه آن سياست ب. نگرانی شديدی برای چه گوارا شد

 معرفی کرد، تأثير انتقادی و حياتی خود را بر ديد ١٩۵۶روند ساختمان سوسياليسم که رھبری خروشچف پس از سال 

  . چه گوارا، بر انقالب و سوسياليسم گذاشت

يک چاشنی ضد کمونيستی اضافه (از شرح حال نويسان چه گوارا، سياستمدار مکزيکی حورخه کاستانيدا نوشت يکی 

رفع اوھام می کردند و از خواب و خيال بيدار می شدند، چه »  کمونيسم«در زمانی که ھزاران نفر با مقامات «): کنيد

 را به عنوان ستالينچف در محکوم کردن جنايات  خروش١٩۵۶او سخنرانی سال . يسم تبديل شدستالينگوارا به يک 

 روسيه به مجارستان که قيام کارگران آنجا را در ھمان سال سرکوب کرد، ۀرد کرد و از حمل» تبليغات امپرياليستی«

  ).١٩٩٧زندگی و مرگ چه گوارا، : روئيکاستانيدا، کومپان. جی (».دفاع نمود
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، ارنستو چه گوارا به عنوان يک نماينده رسمی ١٩۶٠مبر شچف، در نوخرو» ئی زداستالين«چھار سال پس از آغاز 

 آن موقع سفير کوبا جھت جلوگيری از چنين اقدامی، چه گوارا بر ۀرغم توصي علی. دولت کوبا از مسکو ديدن کرد

  . در گورستان کرملين اصرار نمودستالينبازديد و گذاشتن گل  و ادای  احترام به آرامگاه 

و برای ھمين، ھمان گونه که .  و سھم او در ساخت سوسياليسم داشتستالينرام عميقی برای رھبر جوزف چه گوارا احت

در آن موقعيت تاريخی [..]  در آن بستر تاريخی نگاه کنيد که او در آن زمان ستالينشما بايد به «: خود چه می گويد

 ستالينماعی بسيار ناسازگار و سخت که در آن  آن بافت تاريخی و محيط سياسی، اقتصادی، اجت.»خاص حرکت می کرد

آنھا خفه می شوند و ساکت . يسم ناديده گرفته می شودستاليناتحاد جماھير شوروی را رھبری نمود توسط ھواداران ضد 

اند و به عمد اين حقيقت را ناديده می گيرند که روند ساخت سوسياليسم در اتحاد جماھير شوروی در درون يک قالب 

و تھديدات انجام می گرفت، در حالی –)  امپرياليستیۀمحاصر( داخلی و خارجی – طبقاتی، با دشمنان زياد ۀبارزشديد م

روند اشتراکی، (رو بود ه که کوشش ھای گسترده برای صنعتی شدن با عکس العمل ھا و خرابکاری ھای وسيع روب

  ).برای مثال، با موضع منفی کوالک ھا مواجه بود

و اين . ه عنوان يک شخصيت و رھبر، محصول عمل توده ھا در درون بستر تاريخی خاصی بود، بستالينجوزف 

 سال، برمبنای ميراث ايدئولوژيک استوار لنين ھدايت ٣٠ بود که حزب بلشويک ھا و مردم شوروی را برای ستالين

 که ارنستو چه گوارا –ت  در تئوری و در عمل س–جوزف به عنوان يک کمونيست واقعی، يک انقالبی راستين . نمود

  .رسميت می شناسد و از آن واقعيت تاريخی قدردانی می کنده به ناچار ب

  

  :برگردانده شده از

gr.atexnos  

“I came to communism because of Stalin”: Che Guevara  
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