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  Political سياسی

 
  يک ھوادار: فرستنده

  
  لوموند ديپلوماتيک

  
  

  »چه گوارا«نگونه بود  يو ا
 
 

  

  

ر يس جمھور الجزاين رئير ،اوليالجزا(FLN) ی بخش ملی جبھه رھائیخينوشته احمد بن بال رھبر تار
س يرئ.  سرنگون شد١٩٦٥در ژوئن  (Houari Boumédiène)نيبومد یکه توسط سرھنگ ھوار) ١٩٦٢(مستقل

 .(MDA)ريالجزا  دری دموکراسیجنبش برا

  ٢٠٠٩اکتوبر 

در  (La Higuera) «ال ايگه را«  در مدرسه یدر اتاقک که از شب قبل»ارنستو چه گوارا « ،١٩٦٧در روزنه اکتبر 
ده بود، ين انسان عصر حاضر نامي که ژان پل سارتر، او را کامل تری کسیزندگ.ديرس  شده بود، به قتلی زندانیويبول
ن تا يستان، از آرژانتتنگد ین درد ھايد جوانمردانه تسکي که با امی انقالبی انسانیزندگ.افت يان ين صورت پايا به

 .ده بوديدرنورد  رایويگواتماال، از کوبا تا کونگو و سرانجام بول



www.afgazad.com                                                                                       afgazad@gmail.com   2

ود، رئيس  جھان بیست ھايالي ضد امپریپناھگاه تمام ره که در آن زماني در الجز١٩٦٥ و ١٩٦٢ ی سالھایدر ط
 .مالقات کرده بود جمھور احمد بن بال بار ھا با او

م که پاسخ ي شنویرا م» چه «ی زمان و مکان، ندایاز ورا . زندیوجدان ھا را تلنگر م» چه« سال است که یش از سيب
 از بدن  که تشعشع آن،ین نوريا. بسازدی نورانی تواند از انسان موجودیاست که م  تنھا انقالبیآر. طلبدیما را م
مطبوعات اقصا نقاط   چاپ شده دری، در عکس ھا( Nancahuazu) «نانکا اوازو« او، گسترده در عمق منطقه  برھنه

 . کندیدر اعماق روان ما رسوخ م وسته ھنوز ھمين نگاه او، پيام آخري که پیدر حال.ان بوديجھان نما

 حمله آسم، چھره او را زرد یکي که نزدیھنگام.  آسمشده از في ضعیبا جسم.  آگاهیاما قھرمان.ک قھرمان بودي» چه«
را ) ١(یوي که خاطرات بولیکس.  کردمیش ميھمراھ « Blida » شھریدر باال « Chrea»  کرد، در ارتفاعاتیم

 . نمودی،مقابله م  که در راه او وجود داشتی و روحیف ، با مشکالت جسمي نحیبا تن» چه« داند که یباشد م خوانده

. ديايان ني از کوبا به میوست، صحبت شود و سخني پیم  که ما را به ھمیو روابط مخصوص» چه«  که ازستيممکن ن
 یش از آنکه او راھيده بود، البته پي شد در ھم طنیش محسوب مکشور که وطن دوم ني او و ایچرا که داستان زندگ

 . خواندشیشود که انقالب به آنجا فرا م یئجا

 يکا، باله موشک ھا و محاصره کوبا توسط آمرأرابطه با مس  بود که در١٩٦٢ز ي پائیالمللن يدرست قبل از بحران ب
در  ن دولتيس ايل شده بود و من به عنوان رئين دولت آن تشکيافته و اوليبه استقالل دست  رتازهيالجزا.آشنا شدم» چه«

ر ين پرچم الجزاي نمادیصورته ب ار بود کردم که در آن قری در سازمان ملل متحد شرکت می در جلسه ا١٩٦٢سپتامبر 
ربه جرگه ي در کشور ما و ورود الجزای بخش ملینبرد آزاد یروزي که پینشست. بر فراز مقر ملل متحد برافراشته شود

 ديز بازدي سفر به سازمان ملل متحد، از کوبا نیم گرفته بود که در پيتصم FLN یاسيس تأيھ . نھادیملل آزاد را ارج م
ر خواستار اعالم يالجزا.ما بود یاسي شد که نشاندھنده تعھد سی محسوب میني دید، ادايک بازديش از ين امر بيا. مينما
 .ن کشوريخ اي از تارین لحظات دشواريخصوص در چنه بود، ب    کامل خود از انقالب کوبایبانيپشت

س جمھور، ي با رئیم و پر شوريمستق یدر آنجا گفتگو .بودم د دعوت شدهي، به کاخ سف١٩٦٢صبح روز پانزده اکتبر
او  د؟يا شما قصد مقابله با کوبا را داريدم آيشان با صراحت پرسياز ا.ميمورد کوبا داشت ، در»یتزجرالد کنديجان ف«

ر ي در غیبل وارد عمل نشوند،  روسیر اگر موشک ھايخ«:  خود نشان نداد و پاسخ گفتیقيات حقي در مورد نیديترد
 ».ن صورتيا

 که از احتمال حمله ضد یئورک به کوبا منصرف کند تا جايوين م ازي داشت مرا از پرواز مستقیبا اصرار سع یکند
ن يا به.  کوبا که قرار بود مرا به آن کشور ببرد سخن راندیئ ھوایروي نیماي به ھواپیاميم  مستقر دریئانقالب کوبا

ھستم و از ) مبارزه راه استقالل یريک الجزايچر (Fellaga  کيمن «:اد ھم در پرده نبود پاسخ دادميدات که زيتھد
 » ندارمیمي بيیا کوباي یره ايالجز)  ھایھمدستان فرانسو (یھا Harkis داتيتھد

 شده بود که ینيش بيدربرنامه سفر پ.  مواجه شدیريوصف ناپذ یدن ما به کوبا با استقبال مردميروز شانزده اکتبر ، رس
. ش رفتي پیگرياما امور به نحو د. در مقر حزب در ھاوانا آغاز شودیاسي سیھا ت ما، بحثأيدن ھيبه محض رس

 به گفتگو یزدن برنامه رسم ھمه م که با بين ننھاده بوديم به زميني که قرار بود اقامت گزیئمان را در جايچمدان ھا ھنوز
 . کردندی میراھم که ما را ھميپرداخت یگر رھبرانيو د» رائول کاسترو«،»چه گوارا«،» دليف« با

 را به رھبران کوبا یس جمھور کنديمالقاتم با رئ اتيمن جزئ.ميدر آنجا ساعت ھا و ساعت ھا با ھم صحبت کرد
م که يم انجام گرفته بود متوجه شديده بودي که کنار ھم چیئز ھايدور مه شور که ب ن مذاکرات پريان ايدر پا .گزارش دادم

م که يم گرفتيتصم با توافق مشترک . نداردیگر جلسه در مقر حزب مورديم و دي کرده ایموضوعات را بررس کل
 .ميدار از نقاط مختلف کشور بپردازي به برنامه دًمايمستق

 بود که انقالب کوبا و انقالب ی ضوابطیابتدا مشخصه اصل  است که ازیر رسمي غًن داستان نشان دھنده روابط کاماليا
 نيا.  کردین مييرا تع» چه گوارا« و» دل کاسترويف« خود من با ین روابط شخصيمچنھ داد ويوند ميھم په ره را بيالجز
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 انقالب ٦٣در اکتبر  Tindouf  در رابطه با جنگین خطر جديت شد که اولي تثبی ھنگامیئ به نحو تماشایھمبستگ
 یئ پوشش ھواینوز نه دارا بخش خارج شده و ھیرھائ ارتش جوان ما که تازه از نبرد.د قرار دادير را مورد تھديالجزا
 که یه اي واقع شد، آنھم در ناحی مراکشیروھاي، مورد حمله نیني زمیروھاين و نه) ما ھم نداشتيک ھواپي یحت(بود 
 جنگ یعنيبود  کار بردهه  بخش بی بود که در نبرد رھائین ارتش داشت روشي که ایتنھا شناخت.مساعد بود ش نايبرا
 .(Guerilla )یکيچر

 یعي طبیکه فضا Tlemcen اي Collo رهيوشبه جز Djurdjura و Aurès ی برھنه آن با کوھھایگسترده ھار و يکو
که شور  م گرفته بودنديدشمنان ما تصم .قا متفاوت بودي داشت ، عمیش آشنائيمنابع و راز ھا یارتش ما بود و با تمام

 .تا ھمه را به دنبال خود بکشاند در قدرتمند شودن انقالب آنقينکه اير را در ھم بشکنند قبل از ايانقالبی الجزا

دل کاسترو، چه گوارا، رائول کاسترو يمان فرستاد و فيبرا یئس جمھور مصرجمال عبدالناصر به سرعت پوشش ھوايرئ
   Sidi و جنوب Bedeau یسوه آنھا ب  ).٢( و چند صد سربازیست و دو زرھيگردان ب کي يیگر رھبران کوبايو د

Bel Abbès ابد يان شن ھا ادامه يم ن جنگ دريکه ايآنھا آماده بودند در صورت. در آنجا با آنھا مالقات کردم. شدندیاھر
 .به عرصه مبارزه وارد شوند

ن دستگاھھا از طرف روس يا.ات شونديتوانستند در شب وارد عمل یزات مادون قرمز بودند و مي تجھین تانک ھا دارايا
 ستي کمونی دولت ھایفتد، حتي نیچ عنوان در دست کشور ثالثينکه به ھيه بود به شرط اشد ار کوبا گذاردهيھا در اخت

شان به کمک انقالب يتانک ھا  ھا از فرستادنیئات ھا، کوباي رغم ممنوعیبا وجود شروط مسکو و عل. مانند بلغارستان
 .غ نکردندير دريدر خطر الجزا

 را ی مراکشی که گروھان ھایئکوپتر ھايم که ھليدانست یما م .کا واضح بودينقش آمر Tindouf عيدر پشت پرده وقا
 بعد ی بود که چندین المللي بیل ھمبستگين داليبه ھم . شوندیت مي ھدایئکايآمر ی کردند، توسط خلبان ھایحمل م
ح کوبا گردان مسل دنيشرائط رس. گر وارد عمل شدندي دیانوس اطلس، در آنگوال و جاھاي اقی در ماورایئکوبا رھبران
 .روابط ما با آن کشور است  نشان دھنده مضمونیش از ھر سخنيان توجه است چراکه بير شايبه الجزا

زان دو ي به می ای کمک مالیبود که وعده کشورش برا دل کاسترو مصمميدارم از کوبا، في ھنگام د١٩٦٢در اکتبر 
ه  ارز بیجاه ن کمک بيا در آن زمان، قرار شد ا کوبیت اقتصاديل موقعيدله ب .سازد ی را عملیميارد فرانک قديليم

دل يشکر داشت، ف اج بهيش از ما احتينکه در آن زمان کوبا بيل ايدله با وجود امتناع من ب. فرستاده شود صورت شکر
 .کاسترو گوش شنوا نداشت

ده داده شده، در مقابل عالوه بر شکر وع. بندر لنگر انداخت  دریه ي کوبایک کشتين گفتگو، يک سال پس از ايبا يتقر
 ی برگیرائول کاسترو بررو. کمک به ما فرستاده شده بودندی برايیو صد ھا سرباز کوبا ست فروند تانکي ما، بیشگفت
 . کردیش را اعالم ميھمبستگ  کوتاهیامي پاره کرده وھمراه محموله ارسال کرده بود ، در پیاز دفتر دانش آموز که

 به نظر ءم و بناي پر کردیريدات الجزايبرگردد، آن را از تول ی خالین کشتيم که ايم اجازه دھي توانستی نمًمسلما
 تحت عنوان یر تجاريک مبادله غين پس ياز ا .ميل ھم به آن ھا اضافه نمودياص چند اسب  JorgeSegueraريسف

 از عناصر یکي  ھایت ھا و دشواري به مرور زمان ھمراه با موقعین ھمبستگيو ا ن دو کشور ما آغاز شديب یھمبستگ
 .بکر روابط ما بود

ھمان . د، آگاه بود ي نمایف مي را تضعی واقعیعمل انقالب  که ھر گونهی شماری بیت ھايژه ازمحدوديوه ب» چه گوارا«
 وربازار يم با قواعد شکست ناپذير مستقيا غيم ي که مستقی، ھنگامی، ھرچند انقالبیا  که برھرتجربهیت ھائيمحدود

ه يا که در فوريآس -قايآفر ن موضوعات را در مالء عام در کنفرانسياو ا.ل گرددي شود، تحمی روبرو میمنطق تجار
 مستقر در کوبا ی موشک ھایط ناھنجار منتج از ماجرايشرا ن،ياضافه بر ا. افشاء نمود ره برگزار شد،ي در الجز١٩٦٥

 ري با سفیار سختين مورد مراوده بسيمن ھم در ا. گذاشته بود ی باقیکا طعم تلخيآمر  وین اتحاد شورويو توافق ب
.  آوردیوجود مه  را بیمي عظیانقالب لي پتانسید برايقا اميت آفريع و موقعين وقايمجموعه ا .ره داشتمي در الجزیشورو
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ن يش را در ايروي نن پسيد از اين قاره است و بايسم در اياليامپر ف زنجيرهيده داشت که حلقه ضعيعق» چه« تا آنجا که 
 .دينما قاره متمرکز

ک ياگر چه .  در قاره ما نباشدیگسترش تجربه انقالب ن روش کمک بهيوه بھترين شيد اي کردم تذکر دھم که شایسع
ز ي خود را نی خاص و درونی محرک ھایروھايد ني داشته باشد ، اما بای خارجیبانيپشت ديتواند و بايانقالب مسلحانه م

د يکأ در محل تینيبا حضور ع  کامل و ھمراهیبر تعھد» چه گوارا«نحال يبا ا.  کرد پرورش دھدء آن ھا اتکابتوان به که
 .ل و آنگوال بار ھا سفر کردياو به کنگو برازاو .داشت 

در .رفت ي ساخت، نپذیان ميش را کمتر نمايکه تردد ھا ارش بگذارمي خواستم در اختی را که می خصوصیماياو ھواپ
اه مالقات ي سیقاياو را در ھر بازگشت از آفر .منطقه خبر دادم تا در خدمت او باشند ر در کلي الجزایمن به سفراجه ينت
ن ي ایز فرھنگيانگ ھر بار او مجذوب شکوه شگفت .مي پرداختی میدتي به مبادالت عقی ساعات طوالنیکردم و ط یم

 ندايتجربه کاب.  نداشتیت چندانيکرده بود رضا دي که بازدیئست کشورھايقاره بود اما از روابط خود با احزاب مارکس
ار نا يبا آن مواجه شد، او را بس)٣(سابق Stanleyville هي در ناحیکيجنگ چر  درًعالوه آنچه بعداه ب.) م.در آنگوال(
 .بود د کردهيام

وس يبا توافق با ژول. مي زدر دستيانقالب مسلحانه غرب زئ  نجاتی برایگري، ما ھم به اقدام د»چه«به موازات جنبش 
، (Kwame Nkrumah)، کوامه کرومه(Jomo Kenyatta) اتاي، جومو کن(Sékou Touré)رره ، ناصر، سکوتورهين

ن يمصر، در ا قي از طری واقعیئک پل ھوايواسطه ه ر با فرستادن سالح بي، الجزا)٤( (Modibo Keita) تايبو کيمود
شنھاد من در قاھره دور ھم جمع يبه پ. نمودند ین ميمأ الزم را تی ارتشیادر ھا کیاوگاندا و مال . کردیجنبش شرکت م

 رھبران نبرد ی از سویوس کننده ايأم که خبر مي آن بودیدر صدد اجرا م وي نمودیزيم، نقشه نجات را طرح ريشد
ن يتوسط قاتل ن انقالبي اد وير به سرانجام رسيمان ، اقدامات ما ديسفانه با وجود کوشش ھاأمت. ديرس مسلحانه به ما

 .س لومومبا در خاک و خون غرق شديپاتر

کوبا سخت تحت نظر  .ان گذاشتيرا با من در م» دليف« یتقاضا» چه«ره ، يش به الجزي از سفر ھایکي یدر ط
ر ين ، امکان پذي التیکايده در کوبا به آمري آموزش دی ارتشیسالح و کادر ھا  روانه کردنی برایچ طرح جديھ.بود
 ن کار شود؟ي توانست واسطه ایر ميالجزا ايآ .نبود

ن کار پر يت اي که موفقیات باشد، امريت عمليسر ن کنندهي توانست تضمی می نبود بلکه حتیمسافت مشکل بزرگ
 ی جنبش ھایراي پذی ساختارھایبالفاصله سازماندھ.  مثبت بودیملأچ تيھ ی پاسخ من بًمسلما.ت در گرو آن بودياھم
 .آغاز شد» چه گوارا«م ير نظر مستقير زين در الجزايالت یکاي آمریانقالب

در . بار ھا به مالقات آنھا رفتم» چه« ھمراه با . افتنديانتقال  رهي به الجزی انقالبیه جنبش ھايندگان کليبه سرعت نما
ه را ب ن خانهيا.ل شديه جنبش ھا تشکي مرکب از کلیره، ستادي الجزی ھای در بلندیشده توسط باغ  احاطهیخانه بزرگ

 شناخته شده و نام ی، مکان(Susini)داشت  نامیني سوسیالين خانه که ويا .ميار آنھا گذارده بودين در اختيصورت نماد
ن مرد ي از مقاومی شماری بین مکان، مرکز شکنجه بود و تعدادي، ایمل  بخشی نبرد رھائیدر ط.ن بوديخ اجيآن با تار

مردان   به ما وارد شده،یاحمد، ضربه سخت« :به من گفت» چه گوارا«  ،یروز. د ه بود نديقتل رس و زن در آنجا به
ر شده اند و يدستگ) ستيادم نيه ب نام آن کشور ھا( ، در مرز فالن کشور و فالن کشوریني سوسیاليده در ويآموزش د

 مسلحانه تدارک یکه در آن نبرد ھا بود ی راز محلیاز افشا ار نگرانياو بس.»ر شکنجه اعتراف کننديم دارم که زيب
م ي مستقر کرده بودی جنوبیکاي که در آمری واردات و صادراتی شرکت ھایت واقعيماھ  شد واز بر مال شدنیده ميد

 .داشت ھراس

ره رفته يگر از الجزيباره آن به من ھشدار داده بود، او د در» چه « که ١٩٦٥ نوزده ژوئن ی نظامیھنگام وقوع کودتا
 د در چارچوبي باید شدن خود من به مدت پانزده سال را مي و ناپدیويسپس مرگ او در بول ره ويفتن او از الجزر .بود
 بخش یروزمند آزاديپ ی که مرحله گردش به راست پس از نبرد ھایزمان . نمودی آن زمان بررسیخي تاریژگيو

ان آنھا ي جھان سوم ودر می مترقیھا مي که پس از قتل لومومبا ، بانگ ناقوس مرگ رژی شود گردشیمحسوب م
 . آوردیصدا در مه ب را...رهيتا و غيحکومت ناصر، سکوتوره، کرومه، ک
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 ی من که در آنزمان زندانی برایار تلخيادآور واقعه بسيشده  ن در خاطر ما درجي که با حروف آتش١٩٦٧روز نه اکتبر 
مبارزه   که در کنار ھم با آنھای کردند، دشمنانی اعالم موھا خبر مرگ برادرم رايکه راد یھنگام. بودم، استیتنھائ

نکه خاطره عصر ي رغم ایم، عليشويدور م خين تارياما ھر قدر از ا. دادندي شان را سر میروزيم، آواز شوم پيکرده بود
د،  شوی رنگ مید، در ذھن ما بيبه آخر رس (Nancahuazu) »اوازو نانکا« ن روز دري ای که در ایکيمبارزه چر

ش از يب . ماندیدوار ھستند، زنده مينده امي دھند و به آی که به مبارزه ادامه می کسانیبرا شيش از پيب» چه« ادگاري
مانند . به روح آنھا وابسته است  به قلب،» چه«  از یزيچ. داردی روزمره آنان جایشه ، او در تار و پود زندگيھم
 دارد و شعله شھامت را در آنان روشن زنده نگه ی آنھا جایھست  مھرن بخش سر بهي ترین و غنيق تري که در عمیگنج
 . داردیم

 شد، درھم ی میکه توسط صد ھا تن سرباز نگھبان  رای سکوت تار زندانی بزرگیاھوي، ھ١٩٧٢ درماه مه یروز
 مزرعه نمونه کي آن محل از یافتم ، او در چند صد متريدر آنجا اطالع  »دليف« ن بود که از حضور ين چنيا. شکست
 که فقط بام یا خانه.  تپه دربندم ی دورافتاده، در باالی دانست که من در آن خانه مغربیبدون شک نم  کرد وید ميبازد

ن ارتش يش از اين خانه بود که پي ایپنھان تيل موقعيدله  بًمسلما.  توانست مشاھده کندیآن را بر فراز درختان م
 . کردیاستفاده م  شکنجهاستعمار گر از آن به عنوان مرکز

 که گذشت زمان، آن را کھنه یلمي از چھره ھا ھمچون فیتعداد.   از خاطرات به ذھنم ھجوم آوردیدر آن لحظه ، فوج
چه «م، يگر را ترک کرده بوديچوقت از زمانی که ھمديھ.  گذشتیمقابل چشمانم م  ازیگري پس از دیکي کرده،
 .دن حد در خاطرم زنده نبويا به» گوارا

 ما یوار زندان ھاي دیعکس بزرگ او ھمواره در رو. بود چگاه ھمسرم و من را ترک نکردهيقت ، خاطره او ھيدر حق
 کوچک که در یعکس گر،ي دیاما عکس.  ما بودی ھا و مرارت ھایروزمره ما ، شاد ینگاه او شاھد زندگ. خته بوديآو

مان يمسافرت ھا  کرد، ما را در ھمهی آن را محافظت میکيت چسبانده بودم و پالسیئ مقوایرورده، بيبر یروزنامه ا
محل زادگاھم ، در  ( Maghina) نايماق امروز آن عکس در. ن بوديزتريآن عکس در نظر ما عز.  کردی میھمراھ

د به يبعن خاطراتمان را قبل از تي که در آن گرانبھاتریخانه ا. دارد یجا ا رفته اند،ين دنيرم که از ايخانه پدر و مادر پ
 یآنھمه نورازآن تشعشع م  کهین با جسمي، باال تنه برھنه، گسترده بر زم»ارنستو چه گوارا«  ازیعکس.ميگذاشت امانت
  .ديآنھمه نور و آنھمه ام.کند


