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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: مترجم و نگارنده

١۶.٠۶.١٠  

  

   قھرمان خلقھای آزاده"چه"

  و

  امپرياليزم مرگکابوس 
  

Ernesto Guevara Serna مشھور به     (Che)در ١٩٢٨ جون ١۴ياسی، انقالبی و مبارز در شخصيت  س  

 Rosario/Argentainبدين دليل . از آوان طفوليت تا آخر عمر مريضی اسما دامنگير وی بود.  ديده به دنيا کشود 

ه طب در١٩۴٧آموزش دورۀ ابتدائی را در خانه فرا گرفته و با ختم دورۀ مکتب ، در سال  امل فاکولت  Buenos  ش

Airesتحصيالت خود را به حيث داکتر طب به پايان رسانيد١٩۵٣ سال  شده و در .  

رون" وی به ھيچ صورت حاضر نبود که خدمت عسکری را زير بيرق دولت ضد انسانی وان دومينگو پي  Juan "ي

Domingo ١٨٩۵ -١٩٧۴وبی را گرفت.  انجام دھد ه رو شدن وی . در نتيجه تصميم مسافرت به امريکای جن روب

وبی از يک جانب و از جانب ديگر وظيفبا خلق ھای تح ا جن ه حيث ه ایت ستم و بی بضاعت قارۀ امريک ه ب  را ک

ابوليو "داکتر در يکی از شفاخانه ھای  ه جزام ، Bolivia "ي تال ب ام داد باعث تکامل  در بخش مريض ھای مب انج

 Guatemala يس دولت ئه ر مقاومت علي١٩۵۴ھمين بود که در سال . افکار سياسی و روحيه مبارزاتی وی گرديد

اال" ازماندھی "گواتيم د را س ا  .ميکن نائی وی در مکسيکو ب ترو"آش دل کاس  مرديکه ميخواست Fidel Castro " في

واداران وی،ه انقالب را ب دازد و ھ ه کمک ھای صح راه بين ا ب از آنھ ن مخصوصا ني ۀ ھمکاری وی را دري ی زمين

   .وجود مياورده گروپ ب

ن ازدواج  Eida Gadea Acosta با  ١٩۵۴ سال در اگست شوند حاصل اي دا مي ازدواج ميکند و چندی بعد از ھم ج

الھای  ر است در س وارا در١٩۵٨ـ ١٩۵۶يک دخت ی ، گ روه انقالب ه ھشتاد گ ا"از جمل  مکسيکو  Gramma "گرام

دا ا تع ه جان بیدبرای اشغال کوبا شروع به عمليات ميکند ولی با تلفات سنگينی روبرو ميشوند با آنھم ب سالمت ه  ک

رد دب ارتيزانی را در ه بودن ای پ گ ھ ادی  جن اليان متم ی س ير" ط ااا مس سترا کوب  Sierra Maestra/Kuba" ي

 . ندھی ميکنند و چگوارا از جانب فيدل کاسترو به حيث قومندان اعلی فرقه ناميده ميشوداسازم
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سخير شھر ومون انقالبي چگوارا فرمان با جنگ ھای پاتيزانی تحت ١٩۵٨در دسمبر  ه ت ق ب نتاکالرا"ف  Santa "س

Clara ا ر.  است ، ميشوندی شھر پر اھميتژيککه از نگاه ستراتي شود ت تئاين موفقيت باعث مي ستا "يس دول   "بتي

Fulgencio Batista Y Zaldivar درت  شدن در مبارزه  با موفق١٩۵٩ جنوری ۴در . ، کوبا را ترک کند ه ق و ب

  . را در آن شھر خلع يد می نمايند دشمنان انقالب "وانااھ"رسيدن فيدل کاسترو در 

  .يدی آقدرت رسيدن کاسترو، از چگوارا به حيث تبعۀ کوبا قدردانی به عمل مه يم ديکتاتوری و بژبا سرنگونی ر

  .چگوارا در ماه جون دوباره ازدواج ميکند و حاصل اين ازدواج چھار طفل است

د و ژريسن اصلی رئو ، چگوارا به حيث مشاور اقتصادی و تآمدوجود ه  بدر تشکيالت دولتی که درماه نومبر م جدي ي

  .نموديس بانک بين المللی در کوبا به وظيفه آغاز ئبه حيث ر

يکن داشت  مسکوو سفر ھای زيادی در برلين شرق ١٩۶١ ـ١٩۵٩وی در سال  ا مسکو و پ ادی ب و قرارداد ھای زي

  به امضاء رسانيد

ودهه حيث وزير صنايع ، تمام قراردادھا و مکليفت دولت کوبا را با ممالک غربی منحل  چگوارا ب١٩۶١از سال   نم

به  شمالی را در اين جزيره ی امريکاخصوصی مالکيت و ھمچنان کردو قسمت بزرگ اقتصاد کوبا را دولتی اعالن 

ا. نفع خلق کوبا مصادره نمود ا امروز در ب ا ت اد ديگر کوب ا ببه ھمين دليل و داليل  زي صادی امريک سر ه يکوت اقت

  .ميبرد

ا  نج ت دات شکر را از پ رد٩با طرح پالن چھار ساله تولي اال ب ن ب ون ت ردر .  ملي د ان ی، ژانکشاف صنايع آھن، تولي

واد خوراکی اء پارچه بافی ، استخراج نکل و مخصوصأ خود کف ه م ه بخشی ازساختن کوبا در تھي ود، ک الن ب ن پ  اي

ردم ه ئچگوارا ريفورمھای منطقن ھمچنا. کوشش به عمل آمد رای م ی را که ساختن قريه ھا و پروگرامھای درسی ب

  . و اجراء نموداست طرح

ل  ان ١٩۶٢در ماه اپري ر فرم ه در ١٣٠٠ س آی ای ، زي ائی ک ه  کوب ا ب ان امريک سر می بردام دادی از د ب ا تع د ب ن

احل کوب وب س ائی در جن لحۀ  امريک درنترين اس ا م ز ب ان ، مجھ ترو نظامي ۀ کاس ه حمالت علي دا ب ن . پرداختن در اي

ه شده به شکست  مواجهمقاومت و از خود گذريھای کوبائی ھادر اثر ن  متجاوزادرگيريھا ور ب د از سه روز مجب  بع

  .گرديدندتسليم 

اب ایقرارداد ھای انتقال اسلحۀ روسی را می بندد و تقاض UdSSR با ١٩۶٢در سال   مساعدت در ساختن خط پرت

   .راکتھا را از روسھاميکند

  : سخنرانی گوارا در جلسۀ عمومی يونو اين بود١٩۶۴در نومبرسال 

 کسانی اعالم ميداريم که در راه آزادی مبارزه آنما ميخواھيم که سوسياليسم را بسازيم وآمادگی خود را در پيوند با "

  "ميکنند

  . ھای زيادی در ممالک آسيائی ، افريقائی و جمھوری خلق چين داشتچگوارا به حيث وزير خارجه سفر

اررسيد که ضمن آندست فيدل کاسترو ه از چگوارا بای در ماه اکتوبر نامه  ام مقامات ریگيه  وی کن  خود را از تم

د و م به صورت مستقي امپرياليسم ه خود عليمبارزاتبه تذکر داده بود که منبعد  و داشتهدولتی کوبا اعالن  ه ميدھ ادام

انگوگرفترا  Kongo" کونگو" نفر مبارز آمادگی انقالب در٢٠٠با  سبت ئ ولی گوارا با بی اعتمادی مبارزين ک ی ن

 خاک کانگو را ترک ميکنند و به خراب بعد از شش ماه گروه مبارزاتی گوارا با روحيۀ شده به ناگزيربه خود روبرو

ابوليو"را به ارا خود ، گو ديگر جنگجويانکمک وھمراھی شکيل "ي ه ت ا شروع ب اند و در جنگالت آنج اه  ميرس پايگ
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ردم آن از کمک  ولی حزب کمونيست بوليوو سازماندھی آنھا ميپردازد Guerilla "یالئگوري"  ھای ان م ا و ھمچن ي

  .به وی خودداری ميکنند

  :آمده بود، چنين  طبق گزارش و پخش پيامی از گوارا در يکی از مجالت کوبائی ١٩۶٧در سال 

وان ه در امريکای التين بايد ويتنام ھای زيادی را ب "  وجود آورد و مقاومت را گسترش داد تا امريکای شمالی را بت

  ."ضعيف ساخت

ابودی وی س دولت بوليورئي ه ن دام ب سته اق ا دان يا ، گوارا را متھم به عامل اصلی تشکيل و برانگيختن گوريال در آنج

دتبر با برخورد نظامی دولت بوليوکت ا٩ا به تاريخ ھمين است که گوار.ميکند د از م  یيا زخمی و دستگير ميشود و بع

  .به قتل ميرسد بدون محاکمه با ھمان بدن زخمیکوتاه 

رار ژجسد وی را به نمايش  Vallegrande "وليگرنده" اکتوبر در ١۶ در رژيم وابسته به امپرياليزم ا ق ورناليست ھ

  .و بعدأجسد را در جای نامعلوم دفن ميکنند. تمام دنيا نشر و پخش ميگردد در آنعکس ھای که د ميدھ

د شمندان در شھر وليگرن ات دان ا ١٩٩٧ در سال هبعد از جستجو و تحقيق شود و ب ال داده مي ا انتق وارا در کوب  جسد گ

  ع جنازه از جانب دولت در شھر سنتاکالرا به خاک سپرده ميشوديتشي

ز جھان ۀ سراسرھای کشور خود بود بلکه مدافع توده ھای زحمتکش و سرکوب شدخلق  چگوارا نه تنھا مدافع ود ني ب

  :اعتقاد وی بر آن بود که 

ارزه علي ا، مب دبختی ھ نجالب ب تمديده از م ای س ق ھ عادت خل سم جھانخواراسته س ه .  امپريالي ده داشت ک وی عقي

رد همگر اينکه علي امی نخواھد رسيد،ھيچگاھی جھان ستم ديدگان با موجوديت و اقتدار امپرياليسم به آر  آن مبارزه ک

  :و ميگفت .و آنھم مبارزۀ مسلحانه که بدان سخت باورمند بود

ا.  دشمنان وحشی غالب شودرخلق بدون نفرت نميتواند ب "  ا ج ه جنگ را ت ا ئانسان مجبور است ک ه آنھ ی بکشاند ک

ه " ا جای و مکان خوشگذرانی شان تا خانه خود شان وتيعنی ، از آنجا آغاز نموده اندجنگ را  چگوارا توانسته بود ب

ترو  زمانيکه بوليو.عمق اھداف شوم امپرياليسم پی ببرد دل کاس ا في ا ب ود در آنج نا آيا را به ھدف مکسيکو ترک نم ش

  .و پرداختئترتيب لينن و ما  شد به مطالعۀ آثار مارکس انگلس و به ھمين

ال و آرامی درک و شعور سياسی و احساس شورانگيز  ه امي وی در راه تأمين اھداف واالی انسانی تا سرحدی بود ک

ارزاتی  ست راه مب ام ومنزلت نتوان زه ، مق يچ انگي ھای شخصی خود را در رھائی و آزادی انسانھای در بند ميديد  ھ

لپھلوی موفقيتھای مبارزاتی که داشت عقب در  . بکشاندیوی را به سمت ديگر ودنشينی ھائی را نيز تحم ، مگر  نم

داف  ارزاتی اھ خ و مب ان راس ق و ايم ه ح ستحکم ویب ائیم روزی نھ ه پي ساخت  ، ب د ن ا امي اه اورا ن ا ھيچگ ه ت آنک

  .سرانجام ھدف گلوله قرار گرفت

تح نمطبوعات وابسته به امپرياليزم کشته شد ه ف اليزم ب وئی امپري و گ د ت ان جشن گرفتن ا را چن ۀ خلقھ  آن قھرمان ھم

ا آنگاھيکه .  ديگر حتا تفکر مبارزه عليه امپرياليزم را از ميان برداشته اندنھائی نايل شده و ود، ت مگر تاريخ ثابت نم

ديگر در يکی از " چه"يک " چگوارا"امپرياليزم با خصوصيات ذاتی آن وجود دارد، در عوض ھر قطره خون يک 

ه . خواندنقاط جھان چشم به دنيا کشوده و باز ھم امپرياليزم را به نبرد فرا می  ما را ايمان بر آنست که اين وضع ادام

اليزم  ات ننگين امپري ه حي ده و ب م دري خواھد يافت تا انسان دربند قادر شود تمام زنجير ھای اسارت سرمايه را از ھ

 .نقطۀ پايان بگذارد

 


