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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

  

 یالني م س گ: ازبرگردان

  ٢٠١١ اکتوبر ٠٩

  

  آثار چه گوارا ھنوز در کوبا زنده است

   شدن چه گوارادهي اکتبر، به خون تپ٨به مناسبت 

  

سرعت دانش ه  بیو.  آمدايدنه  بني آرژانتوي در شھر رزار١٩٢٨ جون ١۴ در -  قھرمانکيچر -  چه گواراارنستو

 ی از کشورھاداري و ھنگام دیئدر دوران دانشجو. استپا خه  بی اجتماعیھاي نابرابرهي کسب نمود و علیعيوس

 انقالب یاي رویاز آن پس و.  را لمس نمودی کارگران، دھقانان و مردمان بومۀاني استثمار وحشني التیکايمرا

  .  را در سر داشتني التیکايمرا زحمتکشان و استثمار شوندگان ی آزادیبرا

 Jacobo کي دمکراتمي از رژیدر گواتماال و.  ھمت گماردني التیکايمرا مجددا به سفر ی از پزشک شدن وپس

Arbenzاز جمله یئ کوباوني از انقال بیبا تعداد.  دفاع کرد Severino Rossel و Nico Lopezبه .  مالقات نمود

 مالقات کرد و متعھد به انقالب کوبا استرو و رائول کدلي رفت و در آنجا با فکي چه به مکزFBI بيدنبال تعق

  .ديگرد

 نبرد نياما در اول. دي گرنما ملحق گردقي به سفر قایکيعنوان پزشک ارتش چره  بگري نفر د٨٢ھمراه ه  بیو

 و درجه افتهي ء به سرعت ارتقایو . شدلي مجرب تبدۀ جنگندکي چرکي به یدست گرفت و به زوده اسلحه ب

 و Alegria de Pio, aLa Plat, El Uvero, El Hombito, Pino del Agua در یو.  کسب نمودیفرماندھ

Mar Verde٨ ستون ی در جلو١٩۵٨گست ا ٣١در . دي جنگ" ciro Redondo "مدآطرف غرب به حرکت دره ب .

 یھا  شھرGuiria de Miranda در ٨ستون . دي رسEscambray یھا  به کوهی قھرمانانه وشپس از مار

Fomento, Cabaiguan, Placetas, Caibarien , وSanta Claraشھر نيدر آخر. ديرس یروزي پ   به )Santa 

Clara (آشکار ی قطار نظامی مردم و واژگونجي بسنهي خود را در زمی نظامیاسي سی بزرگ رھبریھا تي قابلیو 

  . کردن مستبد بودروني در بی نبرد نقطه عطفنيا. ساخت

 رفرم  ی ملیتوي را در ارتش سرخ، انست ی مھمیتھايولؤ مس"چه" انقالب، یروزي پس ا ز پ١٩۵٩ جنوری در

  .دي گردعي صناري و وز ی بانک ملسي بعداً رئیو.  عھد دار شدی انقالبیو رھبر) inra (یکشاورز
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 سھم یو.  خارج از کشور شرکت نمودیاسي و سی اقتصادیھا تيمورأ از کوبا در م یندگيادفعات به نمه  ب"چه"

  . جوانان داشتیستي آموزش کمونژهيوه  مردم کوبا، بی انقالب ی آگاھۀفوق العاده در توسع

 یھا ه جنبگري و دتيّ في ، پس انداز، کی بارور،ی کردن، انقالب در تکنولوژی صنعتۀني در زمی ارزشمندیدھاي ایو

  . گذاردیجاه  از خود بسمياليساختمان سوس

 مھم یھا تيولؤ مسی مردم، وی آزادی مبارزه برای آرزو ی انقالب و در پتي با در نظر گرفتن تثب١٩۶۵ سال در

 به کار ني التیکايمرا و قايفرا در سميوناليخود در کوبا را به کنار نھاد و تمام تالش خود را در راه آرمان انتر ناس

  .فتگر

 به سميالي توسط عوامل ارتجاع و امپریا رحمانه یطرز به  ب،یوي شده در بولري و دستگی، زخم١٩۶٧ اکتبر ٨ در

  .ديقتل رس

 ی که برااي مردم دنی پرچم مبارزه برایو.  استني نوی مردم کوبا، ارنستو چه گوارا سمبل انسان دوست داشتنیبرا

  .باشد ی م،جنگند یشان م  حفظ استقاللاي و یروزيپ

 

  )٢٠١١سپتامبر  (Workers World هي از نشربرگرفته

  

  )٢٠١١ اکتبر ٧ (یالني از م س گبرگردان


