زندگی  ،مبارزه وکارنامه هاي جاودانه وماندگارچه گوارا
(نهم اکتبرياد بود ازچهل هشتمين سالروزجاودانگي چه گوارا)
{{ پژوهش وتحقيق متفاوت پيرامون کارنامه هاي آزاد يخواهانه چه گوارا }}

« استاد صباح »
من يک ماجراجوهستم ،اما نه از آنهايی که برای اثبات شجاعتشان زندگی را به بازی می گيرند .من به
دنبال مرگ نمی گردم ،اما احتمال رويارويی با آن وجود دارد .پس شايد اين خداحافظی من باشد . . .
گهگاه از اين فرمانده کوچک ياد کنيد .

ارنستو رافائل چه گواردر  ۱۴جون ۱۹۲۸در روزاريو آرژانتين زاده شد  .وی قبل از اينکه به اقدامات انقالبی دست
بزند ،در سال  ۱۹۵۲همراه دوستش آلبرتو گرانادو سراسر آمريکای التين را گشت زده بود و همچنين کتابی بسيار شناخته
شده (که فيلم آن نيز ساخته شدهاست) بنام “خاطرات موتر سايکل” در بيان خاطرات اين سفر نگاشته است .چه گوارا در
خانواده ای ممتاز ازنژاد اسپانيايی و ايرلندی كه گرايش های سياسی چپ داشتند ،بزرگ شد .چه گوارا بزرگترين فرزند
خانواده بود .درسال  ۱۹۵۳ازفاکولته طب فارغ التحصيل شد و سپس سفر به ديگر كشورهای آمريكايی را آغاز كرد،
سفری كه نقطه عطفی در زندگی او بود .در سال  ۱۹۵۴زمانی كه در “گواتماال ”بود با پشتيبانی از حكومت “جاكوب
آربنز” كه منتخب مردم بود قدم به عرصه مبارزات سياسی گذاشت.
چهگوارا مردی بود كه هرگز در بند مقام ،رهبری و يا افتخارات نبود .او اعتقاد راسخ داشت كه مبارزهء چريكی انقالبی،
شكل بنيادين اقدام برای كسب آزادی خلقهای آمريكای التين است و اين نتيجهگيری ناشی از اوضاع اقتصادی ،سياسی و
اجتماعی تقريبائ تمام كشورهای آمريكای التين بود« .چه گوارا» عميقا بر اين باور بود كه رهبری سياسی و نظامی

مبارزه چريكی بايد يگانه باشد و اين كه مبارزه تنها ميتواند توسط خود واحد چريكی رهبری شود ،نه از طريق دفاتر
راحت بوروكرات ها در شهرها .
چه گوارا به معنای واقعی كلمه يك چريك مبارز اينترناسيوناليست بود .او ميگويد :هر قطرهء خون ريخته شده در
سرزمينی كه در زير پرچمش زاده نشده باشی ،تجربهای است كه به زندهء ماندگان منتقل ميشود تا بعدا آن را در مبارزه
برای رهايی كشورشان به كار برند .همچنانكه كه خلقی خود را آزاد ميسازد ،قدمی بر ميدارد در پيكار برای رهايی مردم
خود ما .
چه گوارا معتقد بود كه هر انسانی برای رهايی از ظلم و استبداد بايد بهايی برايآزادياش پرداخت كند ،او ميگويد :اسكلت
آزادی ما قبال شكل گرفته است ،هنوز گوشت و لباس به اين اسكلت نيامده است ،ما بهای آزادی خود و حفاظت از آن را با
خون و ايثار پرداخت ميكنيم .ايثار و فداكاری ما آگاهانه است ،سيرآزادی طوالنی و در بعضی قسمتها ناشناخته است.

افتخارودست آوردهاي چه گوارا ازين همه حماسه ومبارزات چه بود؟؟؟
با مرگ چه گوارا اسطوره ای از وی درجهان شکل گرفت ،جنبش های چريکی دراواخر دهه شصت
تحت تاثير آموزه های چه گوارا ازآسيايی مرکزی تا عمان و از نپال تا آلمان غربی شکل گرفتند و
نزديک به دو دهه خيابانها و جنگل های بسياری از کشورهای جنوب و حتی شمال صحنه نبرد چريکی
آرمانخواهان جان برکف و فدائيان از خود گذشته شد.

تقديم به آنانکه حماسه  ،مبارزه انقالبي وآزادي را پاس ميدارند

آرمانخواهان جهان « ،كمونيسم» را تنها راه خوشبختي انسان ميدانستند اما مانع بزرگ برسر راهشان امپرياليسم بود،
پس تمام قد دربرابر امپرياليسم ايستادند .گاهي شعارميدانند وگاهي اسلحه به دست ميگرفتند .ايده انقالب در سراسر جهان
رخنه كرده بود .درشرق آسيا ،آمريكاي التين وحتي در قلب سرمايهداري جهان ،اروپا ،بسياري از روشنفكران برجسته به
ايدههاي ماركسيستي گرايش داشتند و برخي مانند ژان پل سارترپا از نظريات فراتر گذاشته و عملگرايي پيشه كرده بودند .
جهان سرشار ازرستاخيز آرمانخواهي بود كه عدالت ميخواستند و راه رسيدن به عدالت را سرپيچي ازخواست

حكومتهاي محافظهكار و طرفدار سرمايهداري ميدانستند .درهمين زمان بود كه «چه گوارا » كشته شد .مردي كه نماد
وحتي اسطوره انقالب بود و لبخند نافذ و سگرت برگ هميشگياش تصويرغالب دوران بود .پس نميشد انتظار داشت كه
اسطوره با فير چند گلوله بميرد .چه گوارا نمرد ،تصويرشد و برديوارها چسبيد .روي پيرهن ها نقش بست و پرچم سرخ
گرديد بدست ميليونها انسان روي زمين  .چه گوارا اسطوره ماند .جاي پايش را سالها در برهوت ايدئولوژيها برجا
گذاشت و درهررستاخيزي دوباره با تصاويرش در دست جوانان خودنمايي كرد ،در تمام انقالبهايي كه نيمقرن پس
ازمرگش رخ داد .ازبهارعربي تاآزاديخواهي آمريکايي التين تاپاسداري ومقاومت مردم روسيه وآسيايي مرکزي
دربرابرسلطه جهاني ونه قاطع ميليونها انسان درسراسردنيادربرابرظلم سرمايداري وامپرياليزم .
چه گوارادرسراسردنيايک اسطوره ي شهامت وشجاعت است  .ديدن عكس « چه گوارا » دردست جوانان يمن ،مصر
و ...شايد اتفاق غريبي نباشد .زماني نهچندان دورعكسهاي چه گوارا درپهلوي جمال عبدالناصر و ديگر چهرههاي
سرشناس عرب آنقدرشور درآنها ايجاد كرده بود كه با تمام سرخوردگيهاي دهههاي اخير ،هنوزهم برخي ازجوانان عرب
باور داشته باشند آمالشان درادامه راه شورش گراني است كه زماني دنيا وطنشان بود .
همرزمان كوبايياش بيش ازنيم قرن است كه ميراث انقالب را حفظ كردهاند و حتي در ونزوئال و بوليوي هم شبيه
انقالبشان را پديد آوردهاند اما هيچ كدام ازهمرزمان و فرزندان ايده انقالب كوبا نتوانستهاند به جايگاه چه گوارا دست پيدا
كنند .بيست سال است كه ديواربرلين فروريخته و شوروي وكشورهاي سوسياليستي فروپاشيدهاند.
فيدل كاسترو مدتهاست براثرمريضي خانهنشين است و رائول حكومت برادرش را آرامآرام اصالح ميكند .از طرف
ديگر چند سال است كه سرمايهداري هم درمنجالب دست و پا ميزند.
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ورشكست ميشوند .سهامها پيدرپي سقوط ميكنند و جهان سرمايهداري هر روز بحراني
تازه را تجربه ميكند .تنها چهل هشت سال از كشته شدن چه گوارا ميگذرد و دهها جنگ رخ داده ،كشورها تجزيه شدهاند،
برجها و بمبها فروريختهاند واين بار كابوس ،كابوس تروريسم است نه كمونيسم؛ جهان اين همه درآشوب است اما چه
گوارا نيست كه اينها را ببيند .چه گوارا هنوز تصوير است ،تصويري خوشايند از آرمان ،تصويري دلپذير از مرگ براي
عقيده ،تصويري از مردي انقالبي.
ارنستو چه گوارا تنها يک نام نيست ،يک نشان است .نشانی برای تمامی آدميانی که درصدد برقراری آزادی هستند.نام چه
گوارا راهی است که تو را به انسانيت و روشنايی رهنمون می کند .وچنان دراين آرامش غرق خواهی شد که خويش را
ازخويشتن خويش ،بازنخواهی شناخت .هدف او ،راه من و راه توست .راهی که اعتراض را جايگزين خاموشی مطلق
شرم آوری می کند که برای فرارازمبارزه برگزيده شده است .انتخاب راه برعهده ی توست ،تويی که از وضع موجود و
سکوت خفقان آوراين روزهای سانسور شده ی جامعه خسته شده ای وبرای نجات آزادی دست به دعا برداشته ای .راهت
را بازشناس .توخود می توانی چه گواراي ديگر باشی.
چه گوارا ميگفت :بگذاريد انترناسيوناليسم اصيل پرولتری توسعه يابد ،بگذاريد پرچمی که ما در سايه اش می جنگيم،
امرمقدس رهايی بشريت باشد ،چنان که مردن در زير پرچم مبارزان ويتنام ،ونزوئال ،کلمبيا ،بوليوی می تواند برای يک
فرد امريکای التينی ،يک اسيايی ،يک افريقايی و حتی يک اروپايی به همان ميزان با شکوه و مطلوب است.

مجلهء تايم چه گوارا را جزو يكی ازصد چهرهء تاثير گذاردرقرن بيستم انتخاب كرده است .دراستكهلم بيش از سيصد
عنوان كتاب دربارهء او منتشر شده است .رستوران هاي درمالزيا وجود دارد كه روی تمام گيالس هاي سرويس قهوه اش
عكس چه گوارا حک شده است ومحل تجمع طرفداران «چه گوارا» است .تفريح جوانان ميالنی ،فروش پيراهن هاي «چه
گوارا» درخيابانهاست .دولت برزيل نام چند سينمای اين كشور را ارنستو چه گوارا گذاشته است .كاله مدل «چه گوارا»
پر فروشترين نوع كاله درتابستانهای تركيه است .مارك «چه گوارا» معروفترين مارك سگرت درسودان معرفی شده است
و بازهم طبق ارقام مجلهء تايم حدود هفتاد وشش درصد جوانان دنيا «چه» را ميشناسند وبرای او احترام قائلند .مردم
بوليوی به خود ميبالند چون «چه گوارا» به خاطرآنان و درآنجا كشته شده است هرازگاهی دعوای ميان ملتها
بخاطرافتخارات چه گوارا باال ميگيرد.
ايرلنديها معتقدند چون پدر «چه گوارا» اهل اين كشور بوده  ،پس «چه گوارا» به آنها تعلق دارد .آرژانتينيها ميگويند كه
چه گوارا چون مليت اين كشور را داشته و درهمان جا تحصيل كرده پس يك آرژانتينی است .كوباييها اعتقاد دارند كه «چه
گوارا» در سرزمين آنها و به خاطر آنها جنگيده در يك سخنرانی گفته كه افتخار ميكند كوبايی باشد ،پس او اهل كوبا است.
چه گوارا را نميتوان متعلق به يك كشور دانست ،چه آنكه نام و عكس چه گوارا امروزدرتمامی كشورهای دنيا به نماد
اعتراض درمقابل استبداد وسرمايه داری نوين بدل شده است.
«چه گوارا» متعلق به تمامی آزاديخواهان ضد امپرياليسم جهانست .ارنستو چه گوارا يكی ازاسطوره های تاريخ بشريت
است .انديشه وعشق او به انسان فراترازمرزهای جغرافيايی و نژادی است .بارزترين ويژگی وي را ميتوان روحيه مبارزه
جويی و آشتی ناپذيری با ظلم و استبداد درهرقيافه و شكل دانست.

مبارزات سياسي چه گوارا
معروف ترين ترانه درباره چه گوارا چنين نام گرفته است «چه گوارا ،برای هميشه فرمانده است ».اين
جمله را فيدل کاسترو گفته بود .گويی گلولههايی که چه گوارا را کشتند ،می دانستند جوان الغر
آرژانتينی دلباخته سوسياليسم را پرچمی میکنند تا برای هميشه نشانه باشد .نشانه مقدس عدالت و
آزادی.

آربنز در نتيجه توطئه و در مداخالت تجاوز كارانه سازمان سيا سرنگون شد و چه گوارا به مكزيك گريخت .اندكی بعد به
فيدل كاسترو و ديگر انقالبيونی پيوست كه با جنبش  ۲۶جنوري در پی بر اندازی ديكتاتوری “فولژ نيسو باتيستا” در كوبا
بودند .چه گوارا در دسامبر  ۱۹۵۶ازجمله مبارزانی بود كه به منظور آغاز مبارزه چريكی از عرشه كشتی كوچك
«گرانما »قدم به خاك كوبا گذاشتند .او كه در اصل داکترآزاديخواهان بود همچون يك فرمانده بي نذير ظاهر شد .
چه گوارا درکنار سفر ،ماجراجويی و نبرد يک نويسنده نيز بود که از زمانی که از خانه به قصد آشنايی با مردمان
آمريکای التين خارج شد تجربياتش را و نظراتش را مينوشت و همچنين نامه های بسياری برای دوستان و خانواده از او
باقی است.
به اقتصاد سوسياليستی بدون اخالق مارکسيستی اعتقادی ندارم.
به دنيا نيامدهام که در سنين پيری بميرم.
اگر تو در برابر هر بيعدالتی از خشم به قهرشوي؛ بدان که يکی از رفقای من هستی.
ميدانستم در لحظهای که روح بزرگ حاکم ،ضربهای ميزند تا تمام بشريت را به دو دسته مخالف تقسيم کند ،من در کنار
مردم عادی خواهم بود.
رسالت يک انسان برای رسيدن به آزادی در صف ايستادن نيست بلکه برهم زدن صف است.
بگذار هر چه از دست ميرود برود! آنچه را ميخواهم که به التماس نيالوده باشد هر چه باشد حتی زندگی.
شاد بودن تنها انتقامی است که ميتوان از زندگی گرفت.
حتی مرگم را هم شکست به حساب نميآورم .به جای آن تنها حسرت ترانهای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

چه گوارادرمسووليت دولتي
مردم را درياب .هرگزسازش مکن! بلی ،کسانی که سازش نمی کنند ،ميميرند اما مرگشان عين حيات و
زندگانيست .آری ،تو نيز ميميری ،اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود .از گلوله نترس تو روح
گلوله هستی .گلوله از زبان تو سخن خواهد گفت و از عمل تو شليک خواهد شد .تو همان اندازه مفيد
هستی که من هستم .آه .تو نميدانی که تا چه اندازه کمکهايت برای مردم مفيد است مردمی که تو را
قربانی خواهند کرد.

درپی سقوط “باتيستا” در دسامبر  ،۱۹۵۶چه گوارا يكی از رهبران حكومت تازهء كارگران و دهقانان شد و پستهای
دولتی متعددی چون رياست بانك مركزی كوبا و وزارت صنايع به او واگذار شد.
او بارها به نمايندگی ازكوبا درمجامع مختلف چون سازمان ملل متحد شركت كرد .وی در مقام يكی از رهبران جنبش ۲۶
جنوري به برگزاری گردهمايی های گروه های سياسی (كه سرانجام در  ۱۹۶۵به بنيانگذاری حزب كمونيست كوبا
انجاميد) ياری رساند .چه گوارا در اوايل  ۱۹۶۵از همه مسووليت ها و پستهای دولتی كناره گيری كرد و به منظور كمك
به پيشبرد مبارزههای ضدامپرياليستی و ضد سرمايهداری در ديگر كشورها ،كوبا را ترك كرد وهمراه با داوطلبانی كه
بعدها دربوليوی به او پيوستند ،نخست به كنگو “زئير” رفت و در جنبش ضد امپرياليستی آن كشور به رهبری “پاتريس
لومومبا ”شركت جست .از نوامبر  ۱۹۶۶تااكتبر  ۱۹۶۷جنبش چريكی بوليوی را بر ضد ديكتاتوری نظامی آن كشور
رهبری كرد .درهفتم اكتبر  ۱۹۶۷درعمليات رزمی ساخته سازمان سيا به دست نظاميان بوليوی زخمی و دستگير و روز
بعد از آن تيرباران شد.
چهل وهشت سال بعد ازشهادت چه گوارا هنوز هم زندگی وی و کارهايش يکی از بحثهای ادامه دار در جهان است  .خيلی
از صاحبنظران از جمله نلسون ماندال از وی به عنوان يک قهرمان نام ميبرد و او را الهام دهند ٔه آزادی برای تمامی کسانی
ميداند که آزادی را دوست دارند ،همچنين ژان پل سارتر وی را هم روشنفکرميدانست و هم از او به عنوان کاملترين انسان
عصر ما ياد ميکرد .چه گوارا يک قهرمان ملی دوستداشتنی برای کوبائيان باقی ميماند وتصاوير وی روی سکه های
فلزی کوبايی را زينت دادهاست ومحصلين ودانش آموزان هر روز را در پوهنتون ومکتب با اين حرف آغاز ميکنند که:
ما نيز مثل چه گوارا خواهيم شد .ترانه آستا سيمپره که به ياد او ساخته شده از ترانه های محبوب است و به چند زبان اجرا
شده است .در سرزمين مادری وی آرژانتين جايی که درمکاتيب نام وی را به خاطر ميسپارند موزيم های بيشماری از چه
گوارا کشور را پر کرده است و در سال  ۲۰۰۸يک مجسم ٔه برنزی از او در شهر تولدش روزاريو نصب گرديد .عالوه
بر اين چه گوارا برای بعضی از بوليويايی ها به حضرت ارنست معروف است و او را فرد مقدسی دانسته وميپرستند.

چه گوارا چگونه جاودانه شد؟؟؟

چه گوارا کشته شد ،مجسمه شد ،بر پارچه سرخ نشست تا برای هميشه پرچمی باشد تا در دست هرکسی
که از وضعيت خسته شده است ،هر کسی که فردای رويايی را به کابوس اکنون ترجيح میدهد ،هر که
رويای عدالت و آزادی دارد ،افراشته شود.

فليکس رودريگز مندی گوتيا کارمند اطالعات مرکزی آمريکا «سيا» که خود درروند دستگيری و قتل «چه گوارا» مبارز
انقالبی کوبايی -آرژانتينی شرکت داشته فاش کرد که آنها پس از قتل وی تصميم داشتند سراز تن او جدا کنند .وی اظهار
داشت« :درآن زمان تالش کردم تا افراد را متقاعد کنم که تحويل يک سر بريده مدرک مناسبی برای اثبات مرگ «چه
گوارا» نيست و بهتراست که برای اثبات اين موضوع انگشت وی بريده و از اثرانگشتش به عنوان مدرک استفاده کنند .
بنابر اعترافات «رودريگز» ،مدتی طول کشيد تا فرماندهان تصميم بگيرند چه کاری انجام دهند تا اين که در نهايت جنرال
«اوباندو کانديا» رئيس نظاميان بوليويايی گفت ،ما برای اثبات مرگ «چه گوارا» به «فيدل کاسترو» رهبر انقالب کوبا
نياز به مدارک غيرقابل انکارداريم .اين مامور سابق «سيا» تصريح کرد که در نهايت به دستور جنرال هر دو دست «چه
گوارا» قطع شد.
نام کامل اين مبارز ضد امپرياليسم «ارنستو چگوارا دالسرنا» بود و لقب «چه» را کوبايیها به او دادهاند ،لقبی که در اين
کشور برای خطاب قرار دادن افراد با احترام به کار برده میشود .صبج  ۸اکتبر ۱۹۶۷در نزديکی دهکدهای در بوليوی،
«چه گوارا» به همراه چند تن ديگر ازهمرزمانش به محاصره اردوي بوليوی که به وسيله ماموران سيا و افسران
آمريکايی همراهی میشد -درآمدند و دستگير شدند .چه به قاتل خود میگويد :میدانم تو برای کشتن من آمده ای .مرا
بکش .تو يک مرد را میکشی  ،جالد ازشنيدن اين جمله خجالت میکشد و بي رحمانه فير می کند .ابتدا ساق پای چه را
هدف قرارمیدهد و سپس دستان او را .در اين هنگام چه بر روی زمين میافتد و دست خود را دندان میگيرد (شايد برای
جلوگيری ازگريه) .درنهايت جالد تيری به گردن و سينه چه میزند .به جالد توصيه شده بود که به سر وی شليک نکند تا
چنين به نظر آيد که او در درگيری کشته شده است بقايای جسد چه گوارا در ( ۱۹۹۷ميالدی) پيدا شد و به کوبا انتقال
يافت .درسانتا کالرا بنای يادبودی به افتخاراوساخته شده است .او پيروزيهای شگرفی دراين شهر در جريان جنگهای

انقالبی کوبا آفريده بود .فيدل کاسترو میگويد  :در زندگی از دو خبر خيلی ناراحت شدم .يکی خبر مرگ مادرم و ديگری
خبر مرگ چه گوارا.

شهامت  ،شجاعت وشهادت
پدرش گفته بود :اولين مشخصه پسرم آن بود که در رگ هايش خون انقالبی گری ايرلندی ،پيروزی
طلبی اسپانيايی و ميهن پرستی آرژانتينی جريان داشت .چيزی در ذات او بود که او را به خطر و انقالب
می کشاند.

چه گوارا مردی بود تشنه عدالت .تاريخ زندگی او و جانفشانی هايش در راه مردم محروم نام او را در تاريخ جهان به
نيکی جاودان کرد و چه گوارا به يک اسطوره تبديل شد.
با اينکه نيم قر ن از اسارت و قتل وحشيانه ارنستو چه گوارا می گذرد  ،هنوز ياد و نام اين اسطوره و نماد مبارزه با نئو
کلونياليسم و امپرياليسم آمريکا و دست نشاندگانش درآمريکای التين نه تنها از خاطره مردم آمريکای التين بلکه ازخاطره
مردم محروم و آزادی خواه جهان محو نشده است.
سروده ای از گابريل گارسيا مارکز برای چه گوارا
و مرد افتاده بود.
يکی آواز داد :دالور برخيز!
و مرد هم چنان افتاده بود.
دو تن آواز دادند :دالور برخيز!
و مرد هم چنان افتاده بود.
ده ها تن و سدها تن خروش برآوردند :دالور برخيز!
و مرد هم چنان افتاده بود.
هزاران تن خروش برآوردند :دالور برخيز!

و مرد هم چنان افتاده بود.
همگی آن سرزمينيان گرد آمده اشک ريزان خروش برآوردند :دالور برخيز!
و مرد به پای برخاست
نخستين کس را بوسه ای داد
و گام در راه نهاد...

خداحافظی چه گوارا با فيدل کاسترو
چه گوارا نشانه ای است برای خوب بودن ،آرمان داشتن ،پاک بودن ،کنار مردم بودن و شور زندگی .چه
گوارا ،گويی تمام اين هاست.

دراين لحظه خاطرات زيادی به سراغم می آيد  ،مثالً به خاطرم هست زمانی که تورا درخانه ماريو آنتونيو مالقات کردم ،
وقتی پيشنهاد کردی که به مبارزان ملحق شوم برای تدارک امور ،دردسرهای زيادی پيدا کردم.
يک روزاز ما پرسيدند که درصورت مرگ شما به چه کسی بايد اطالع دهيم  ،اول ا زاين مطلب خيلی ناراحت شديم اما
بعد متوجه شديم که باالخره اين حقيقتی است که بايد قبول کنيم  ،درانقالب انسان يا پيروز می شود يا می ميرد و خيلی از
رفقا هم دراين راه جان دادند  .امروز ديگر اين مسائل آنقدر مهم نيست  ،چون ما بزرگترشده ايم و حقيقت هم تکرار شده
،بهر حال فکر می کنم که وظيفه خود را نسبت به انقالب کوبا درخاک خودش انجام داده ام و اکنون از شما و ساير رفقا و
مردم شما که قبالً متعلق به من بودند خداحافظی می کنم.
بدين ترتيب  ،رسما ً ازسمت خود بعنوان رهبر ملی حزب  ،پضودربين رفقاي مبارز و شهروندی کوبا استعفاء می دهم .
ديگرهيچ پيوند قانونی با کوبا  ،غير ازپيوند ها يی که ماهيت ديگری دارند و گسستنی نيستند با کوبا ندارم.
زمانی که به گذشته فکر می کنم  ،ايمان دارم که به اندازه کافی فداکاری برای پيروزی انقالب کرده ام  .تنها اشتباه من اين
بود که دراول ورود به کوههای سيرامايسترا دير به خصلت انقالبی و رهبری تو پی بردم.

من روزهای با شکوهی را سپری کرده ام  ،اما افتخار می کنم که در روزهای بحرانی  ،در غم و شادی کنار مردم بودم .
کمترکسی را ديدم که هوش و لياقت تورا داشته باشد وبدون هيچ شک و ترديدی راه تورا يش گرفتم  .بررسی و تفکر
درامور و استقبال از خطر  ،همراه با احترام به ارزشهايی که به آن اعتقاد داريم  ،همه را از تو ياد گرفتم.
بايد بگويم که من کوبا را با احساساتی از غم و شادی و اميد و آرزو همراه با عشق به مردم ترک می کنم.
مردی را ترک می کنم که مرا چون پسرخود می دانست و اين جدايی زخمهای عميقی به من وارد می کند  .اما من با
ايمانی که به من آموختی به سنگرهای ديگری می روم تا سرشارا زاحساسات انقالبی  ،برای انجام مقدس ترين وظايف
يعنی برای مبارزه با امپرياليسم به هر جا که الزم باشد بروم و اين عميق ترين زخم را درمان می کند.
من ديگر درکوبا مسئوليتی ندارم  ،بجز اينکه کوباهای ديگری درجای ديگر ايجاد کنم  .اگر قرار باشد که درزير آسمان
ديگری بميرم  ،بازهم تا آخرين لحظه به توو اين مردم فکر می کنم  .ا زآنچه به من آموختی متشکرم و سعی می کنم به
وظايف خود و نتايج نهايی آن وفادار باشم .من هميشه خودرا با سياست خارجی انقالب هماهنگ کرده ام و هميشه
همينطور خواهم بود و همه جا هم بعنوان يک انقالبی به وظايف خود وفادارخواهم بود .از اينکه زن وفرزند خود را ترک
می کنم  ،ناراحت نيستم چون می دانم دولت ا زآنها سرپرستی خواهد کرد و جای نگرانی نيست و خوشحالم که دنبال
وظايف خودم می روم .خيلی حرف با تو و مردم دارم اما فعالً جای اين حرفها نيست و کلمات نمی توانند احساسات من و
انتظاراتی راکه از آنها دارم بيان کنند  .با تمام شورانقالبی  ،تورا در آغوش می گيرم .... .پيروزی يا مرگ.

گفتارماندگاروجاودانه چه گوارا
رژی دبره ،فيلسوف چپ گرای فرانسوی که مدت کوتاهی همراه با چه گوارا در بوليوی بود می گويد چه
در ميانه بيماريهای جنگلی و دايره محاصره ارتش که هر روز تنگ تر می شد به آينده آمريکای التين
اميدوار بود و معتقد بود که روزی دمکراسی و برابری در اين قاره جای ديکتاتورها و فقر را خواهد
گرفت.

 مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز ،غافل از اينکه نه آزادی در تابوت جاي ميگيرد و نه عشقمرز مشناسد .ارنستو چه گوارا.
 مرد زندانی می خنديد شايد به زندانی بودن خويش شايد هم به آزاد بودن ما ...راستی! زندان کدام سوی ميله هاست؟ارنستو چه گوارا.
 میدانستم که میخواهيد به من فير کنيد .من نبايد زنده دستگير میشدم .به فيدل بگوئيد اين شکست ،به معنای پايانانقالب نيست .اين پيروزی در جای ديگری انجام خواهد شد .به آليدا بگوئيد اينها را فراموش کند ،دوباره ازدواج کند و
خوشحال باشد .به تحصيل فرزندان کمک کند .از سربازها بخواهيد درست نشانه بگيرند .ارنستو چه گوارا.
 دستم بوی گل می داد ،مرا به جرم چيدن گل محکوم کردند اما هيچ کس فکر نکرد شايد من شاخه گلی کاشته باشم .چهگوارا
 رسالت يک انسان برای رسيدن به آزادی در صف ايستادن نيست بلکه بر هم زدن صف است .چه گوارا يک انقالبی واقعی همان جايی خدمت می کند که به او احتياج است .چه گوارا می دانستم در لحظهای که روح بزرگ حاکم ،ضربهای می زند تا تمام بشريت را به دو دسته مخالف تقسيم کند ،من درکنار مردم عادی خواهم بود .چه گوارا
 رهبران بی رحم تعويض می شوند تا رهبر ديگری بیرحم شود .چه گوارا انقالب ،سيبی نيست که پس از رسيدن می افتد ،ما بايد به افتادن مجبورش کنيم .چه گوارا اگر تو در برابر هر بیعدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که يکی از رفقای من هستی(يکی مثل من هستی ).چهگوارا
 ما هرگز نمیتوانيم از داشتن چيزی برای زندگی مطمئن شويم تا وقتی که برای آن مايل به مردن باشيم .چه گواراسکوت استداللی است که معانی ديگری را به دوش میکشد .چه گوارا
 ما نبايد نزد مردم برويم و بگوييم :ما آمدهايم تا شما را زير بال وپر خود گرفته و فقيرنوازی کنيم ،يا علم خودمان را بهشما تعليم دهيم ،کمبود فرهنگتان ،جهلتان را از مسائل ابتدايی و اشتباهاتتان را به خودتان گوشزد کنيم .به جايش بايد با
ذهنی پژوهنده و روحی فروتن ،از منبع عظيم دانايی و خرد ِ مردم بهره بگيريم .چه گوارا
 من نه يک مسيحی هستم و نه يک بشردوست .من هرچيزی به جز يک مسيحی هستم ،و بشردوستی در مقايسه با باورمن دارم بیارزش بهنظر میرسد .من بهجای اينکه اجازه بدهم به يک صليب ميخکوبم کنند ،با هر سالحی که دستم به آن
برسد پيکار خواهم کرد .چه گوارا
 -در يک انقالب ،انسان يا پيروز میشود يا میميرد ،اگر آن انقالب واقعی باشد .چه گوارا

سفرهاي چه گوارا
هراقدام ما بانگ نبردی است به ضد امپرياليسم . . .مرگ هر جا و هرزمان ممکن است ما را غافلگير
کند .بگذاربه اوخوش امد بگوييم ،مشروط براينکه بانگ پيکارمان دست کم به گوش يک گوش
شنوارسيده باشد ،مشروط براينکه دستی ديگر به ياری دراز شود.

چهگوارا يک انترناسيوناليست و يک ضدامپرياليست پرشوربود .وی درگواتماال در کناردولت قانونی «ژاکوبو آربنز»
مبارزه کرد .در کوبا وی جانش را برای استقرار آزادی درکف نهاد و پس ازپيروزی با تمام قدرت به ساختمان جامعهای
نوين و سوسياليستی پرداخت .وی در مقام عضو دولت انقالبی به قارهها سفر کرد.
در شش ،هفت سال اول ،تا سال  ۱۹۶۵تمام دنيا را سفر کرد .او با «چوئن الی» با «نهرو» با «ناصر» با «سوکارنو»
مالقات کرد زيرا که وی احساس انترناسيوناليستی قوی داشت و برای شناخت تمام اين مشکالت عالقه نشان میداد.
بخاطر دارم که «چه» با شخصيتهای زيادی گفتگو کرد .وی با چوئنالی رابطه داشت و با مائو مالقات کرد و با چينیها
صميمی شد .وی با شوروی ها مشکلی نداشت« ».چه» تنش بين چين و شوروی را علنا ً مورد انتقاد قرار میداد:
«آنهائيکه تنورجنگ کلمات ،ناسزاها و پشت پا زدنها ،که مدتهاست از طرف نمايندگان دو قدرت بزرگ اردوگاه
سوسياليستی براه افتاده را گرم نگاه میدارند نيز مقصرند .
دراکتبر  ۱۹۶۰چه گوارا رياست اولين هيات رسمی کوبا دراتحاد جماهير شوروی را به عهده داشت .وی در اين زمان
برای آمريکائیها ،آنطور که مجله «تايمز» فرموله کرد« ،مغز انقالب» بود در حاليکه فيدل قلب و رائول مشت انقالب
نام گرفته بودند .در چارچوب اين سفر چندماهه وی از چين ،کوريای شمالی ،يوگسالوی و جمهوری دمکراتيک آلمان
بازديد بعمل آورد.
«چه» دردسامبر  ۱۹۶۰برای امضای قراردادهائی بين وزارت تجارت خارجی آلمان دمکراتيک و بانک ملی کوبا و
همينطور قراردادهای تجارتی ديگر وارد برلين شد .در مجلس ضيافتی که به افتخار وی ترتيب داده شده بود برای اولين
بار با «تامارا بونکه» که آلمانی ـ آرژانتينی بود و در برلين زندگی میکرد و همراه گروهی از جوانان آمريکای التينی در
اين ضيافت شرکت داشت ،آشنا گرديد .بعد از آن «چه» به اليپزيک سفرکرد تا با محصلين کوبائی و ديگرکشورهای
آمريکای التين مالقات کند« .تامارا» در اين مالقات ها بعنوان آرژانتينی شرکت داشت و «چه» را بعنوان مترجم
همراهی میکرد .تقريبا ً هفت سال بعد تامارا بونکه با نام مستعار تانيا در کنار «چه» در بوليوی بقتل رسيد .
درطی اين سفر «چه» تحت تاثير دستاوردهای اتحادجماهير شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی قرار گرفت .وی
درمورد شوروی گفت :اگرمن کشور سوسياليسم را که برای اولين بار بازديد کردم ،کشوری که در آن عميقترين و

راديکالترين انقالب جهان رخ داده ،،اکنون ترک میکنم ،باخود خاطرات فراوانی را که طی اقامت خود در اين کشور
کسب کردم ،حمل می کنم .
سپاسگزاری و قدردانی در قبال اتحاد جماهير شوروی زمانی درقلب وی بيشترجوانه زد ،هنگاميکه اياالت متحده آمريکا
واردات خود از کوبا را قطع کرد ،شوروی شکر کوبا را خريداری کرد .وی در فبروری  ۱۹۶۵در اجالسيه اقتصادی
افريقائی ـ آسيائی در پايتخت الجزيره گفت« :کشورهای سوسياليستی از نظر اخالقی موظفند به همدستی تاکتيکی خود با
کشورهای استعمار کننده غرب پايان بخشند ».عالوه برآن بايستی که برای کشورهای سوسياليستی روشن باشد که رهائی
کشورهائی که خود را از يوغ کلنياليسم خالص میکنند برای آنها خرج برخواهد داشت .

آخرين نامه ارنستو چه گوارا قبل ازعزيمت به بوليوی ()۱۹۶۶
بگذاريد انترناسيوناليسم اصيل پرولتری توسعه يابد ،بگذاريد پرچمی که ما درسايه اش می جنگيم ،امر
مقدس رهايی بشريت باشد ،چنان که مردن در زير پرچم مبارزان ويتنام ،ونزوئال ،کلمبيا ،بوليوی می
تواند برای يک فرد امريکای التينی ،يک اسيايی ،يک افريقايی و حتی يک اروپايی به همان ميزان با
شکوه و مطلوب است.

بارديگرسواحل روسنيانته را در زير پاهايم دارم و باز با گرفتن س َپر در دستانم در جاده های بزرگ به راه افتاده ام.
نزديک به ده سال پيش بود که برايتان يک نامه بدرود نوشتم .اگر حافظه ام درست ياری کند در آن زمان افسوس می
خوردم که چرا يک سرباز خوب و يک داکتر بهتری نبودم .حرفه داکتری ديگر آن چيزی نيست که مرا به خود مشغول
کند .اما در حرفه سالح زياد بد نيستم.
در اصل چيز زيادی در من تغيير نيافته است به جز اين که آگاهيم بيشتر شده و مارکسيسم در من ريشه دوانيده و غنی تر
شده است .امروز ديگر براين باورم که مبارزه مسلحانه تنها راه رهائی خلق هائی است که جهت آزادی خود مبارزه می
کنند و در اين باور پابرجا هستم .بسياری مرا ماجراجو می پندارند .من نه تنها اين امر را رد نمی کنم بلکه از تبار آنانی
هستم که زندگی شان را به خاطر نشان دادن حقايق به خطر می اندازند .امکان دارد که نامه بدرودم اين بار واقعی باشد.

نه اين که خواستار چنين چيزی باشم بلکه اين مسئله در محاسبه منطقی احتماالت وارد می شود .و اگر به اين گونه باشد
من شما را برای آخرين بار می بوسم .من شما را بسيار دوست می داشتم.
اما نتوانستم مهر و عالقه ام را آن گونه که بايد بيان کنم .من در چگونگی برخوردم بيش از حد خشک و جدی هستم و
فکر می کنم که شما گاهی مرا خوب درک نکرديد .اين هم واقعيت دارد که درک من همواره آسان نبوده است .ولی
امروز از شما می خواهم که مرا باور داشته باشيد .در اين لحظه ،اراده ائی که آن را با لذت يک هنرمند صيقل داده ام،
پاهای سُست و ُ
شش های خسته ام را تقويت می کند .من کارم را خواهم کرد .هر از چند گاهی اين راهزن کوچک سده
بيستم را به ياد آوريد .از طرف من سليا ،روبرتو ،خوان ،مارتين ،پاتوتين ،بئاتريس و ديگران را ببوسيد .و برای شما
بوسه ای بزرگ از پسر بی مضايقه و سرکش تان.

نوشته ی ارنستو گوارا لينچ ،پدرارنستو چه گوارا
در دوره ی اخير ،تمامی آمريکای التين به سوی چپ گردش کرده است .ونزوئال يک نقطه ی پيشرفته
از انقالب آمريکای التين است .امّا ما هم چنين جنبش انقالبی توده های بوليوی را هم شاهد بوده ايم،
جنبش پرهياهوی توده ها در اکوادور ،بسيج غول پيکر توده های مکزيک در حدود سه ميليون نفر در
خيابان ها عليه خدعه ی انتخاباتی.

آلبرتو گرانادای زيست شناس ،برادر توماس و گريگوريو بود ،دوستان مکتب ارنستو .روزی آمد و به ارنستو گفت :شنيده
ام عازم سفری به دور آمريکای جنوبی هستی .من هم با تو می آيم  .سال  ۱۹۵۱بود .در اين زمان ،ارنستو عاشق شده
بود ،عاشق دختری اهل کوردوبا .من و مادر ارنستو و همه ی اعضای خانواده گمان می کرديم همين روزها ارنستو با آن
دختر طناز و دوست داشتنی ازدواج خواهد کرد .اما يک روز ارنستو آمد و گفت :پدر! عزم سفر دارم .
گفتم :چه مدت طول خواهد کشيد؟
گفت :يک سال ،شايد هم بيشتر .آخر می خواهم با موترسايکل همه ی آمريکای جنوبی را بگردم .
پرسيدم :دوست دخترت را چه می کنی؟
گفت :اگر دوستم داشته باشد منتظرم می ماند .

گفتم :خسته می شوی .
گفت :خسته خواهم شد .
گفتم :گرسنه می مانی .
گفت :می دانم .
گفتم :ممکن است بميری .
گفت :برای مردن آماده ام .
گفتم :پس می روی؟
گفت :بايد بروم !
من اشتياق ارنستو را برای تجربه ی قلمروهای بکر و ناشناخته می دانستم و می دانستم که او حس ماجراجويی عجيبی
دارد .اما فکر می کردم عالقه اش به آن دخترزيباروی از شدت ماجراجويی او خواهد کاست .گيج شده بودم .فهميدم که
ارنستو ،پسرم ،درزوايای روح خويش ،چيزهايی دارد که من هنوز آن ها را نديده ام .اين چيزهای شگفت و پنهان او را با
گذشت زمان يافتم و ديدم .آن روزها نمی دانستم اشتياق شديد ارنستو به سفر ،ناشی از بيتابی های روح او برای کشف
قلمروهای تازه است.
سفرارنستو ،سفری توريستی نبود .او نمی رفت تا از اماکن تاريخی و بناهای قشنگ عکس بگيرد .او می رفت تا آدم ها را
کشف کند .او می رفت تا از نزديک در شادی ها و غم های مردمی که نمی شناخت شان مشارکت کند .او با چشمانش می
نوشيد و بدين سان ،عطش دل خود را فرو می نشاند .او هميشه می خواست با شريک شدن در غم های آدم های ناشناخته
و دور ،مرهمی باشد بر زخم هايشان و التيامی باشد برای غم هاشان .ارنستو با همه مردم جهان احساس يگانگی می کرد.
بعدها فهميدم که او می خواست خود را در آستانه انسانيت قربانی کند.
ارنستو عازم سفر شد .در آن زمان ،او  ۲۳سال داشت .وقتی او عازم شد ،من مشغول صرف نهار با يکی از دوستان
آرژانتينی او ،پدر کاچيتی بودم ،کشيشی که به داشتن عقايدی آزادی خواهانه مشهور بود .داشتم با پدر کاچيتی درباره ی
سفر ارنستو به جنگل های آمازون و زندگی او ميان جزاميان آن ناحيه صحبت می کردم.
پدر کاچيتی به دقت به حرف هايم گوش داد و گفت :دوست من! من آدمی هستم که از همه چيز خود در راه مردم گذشته
ام ،اما بايد اعتراف کنم که هيچ گاه توان زندگی در ميان جزاميان ،آن هم در منطقه ای کثيف و فقير مانند جنگل های
آمازون ،را ندارم .من در برابر عظمت روح ارنستو ،کالهم را از سر برمی دارم و تعظيم می کنم .کاری که او انجام داده
است به چيزی بيش از شجاعت نياز دارد .شور و شوق و اراده ی پوالدين او مرا به ياد قديس فرانسوی آسيزی می اندازد.
قديس ،شما راهی طوالنی را پيش رو دارد .
واقعيت آن بود که من تا به حال ارنستو را اين گونه تلقی نکرده بودم .هميشه فکر می کردم که او نيز مشغول انجام
کارهايی ساده و معمولی است که همگان به آن مشغولند .بعدها فهميدم که ارنستو کارهای دشوار و طاقت فرسای خود را
معمولی جلوه می دهد تا ما نگران حال او نباشيم .و نيز فهميدم که تقديری از درون او را به دنبال خود می کشيد .او همه
چيز را چنان می ديد که گويی برای نخستين بار آن ها را می بينيد .هميشه مايه ای از کنجکاوی و حيرت داشت .در
سخنانش شوخی و جديت را به هم می آميخت ،چنان که شنونده نمی دانست شوخی می کند يا جدی می گويد .روزی نگاهی

به دفترچه خاطرات سفرش به پرو انداختم .نوشته بود « :اگر بعد از يکسال خبری از ما دريافت نکرديد ،به دنبال سرهای
خشک شده و پر از کاه و پوشال ما در يکی از موزيم های وايکينگ ها بگرديد .زيرا ما از سرزمين جيباروها عبور
خواهيم کرد .آنها عالقه ی عجيبی به کلکسيون کله آدم ها دارند!»
البته ،ما درباره ی جيباروها خوانده بوديم و می دانستيم که قبيله ی آنها قرن هاست که کله دشمنان خود را خشک می کنند
و از آنها به عنوان اشيای تزيينی چادرهاشان استفاده می کنند .وقتی اين مطلب را خواندم ،تنم لرزيد .چون می دانستم که
ارنستو شوخی نکرده است.
از آن روز به بعد ،هروقت ارنستو عزم سفر می کرد ،من در سکوت می شکستم .به همين دليل ،وقتی مرا از تصميم تازه
اش برای سفر به دور آمريکای جنوبی مطلع ساخت ،او را به کناری کشيدم و گفتم « :آيا هيچ به مخاطرات اين سفر فکر
کرده ای؟ البته ،نمی خواهم مانع تو از کاری شوم که خودم هميشه آرزويش را داشتم .اما بدان اگر از جنگل ها و بيشه
های مسيرسفرت برنگردی ،ردت را می گيرم ،به دنبالت می آيم و تا پيدايت نکنم بر نمی گردم».
او خوب می دانست که من اين کار را خواهم کرد و من می خواستم با گفتن اين حرف ها ،مانع خطر کردن وحشتناکش
شوم .از او قول گرفتم که ما را مدام از حال و جای خود مطلع کند .او نيز پذيرفت و به قولی که داده بود وفادار ماند .او
در طی سفر ،مرتب به ما نامه می نوشت و از خالل نامه هايش بود که او را کشف کردم .او روحی تيزبين و جستجوگر
داشت و از هر کشوری که می گذشت ،شرايط و اوضاع و احوال آن جا را تحليل و گزارش می کرد.
برای او در آميختن با سرنوشت مردم ،سرگرمی و تفنن نبود .ما اين را دانستيم و او را ستوديم .او آرزوی انجام کارهايی
بزرگ و طاقت سوز را داشت و آرزويش را شجاعانه عملی می کرد .
اعتماد به نفس او برای همه ی ما الهام بخش بود .قله ها را دوست داشت و برای فتح آنها ،همه ی توان خود را به کار می
گرفت .اينک ارنستو به همراه دوست خود آلبرتو گرانادا پای خود را جای پای کاشفان بزرگ آمريکا گذاشته بودند .آنها
نيز آسايش و رفاه خانه و همه ی وابستگی هايشان را به جا می گذاشتند و سبکبال به سوی افق هايی تازه می رفتند.
شوری در ارنستو بود و نوعی آگاهی که بر آن جز شور عارفانه نامی نمی توان گذاشت .بدين سان ،ارنستو و آلبرتو مسير
فاتحان اسپانيايی را در پيش گرفتند .با اين تفاوت که اين دو به چيرگی و غلبه و تملک هيچ تمايلی نداشتند.

نامه چه گوارا به همسر و فرزندانش
اين شرايط برای انقالب در تمامی آمريکای التين وجود دارد .بورژوازی اين را می فهمد .کوبا هم چنان
مشعل مردم در سراسر آمريکای التين است .امپرياليست ها می خواهند انقالب کوبا را،که هنوز تجسّم
اين ايده است که يک آلترناتيف برای سرمايه داری امکان پذير است و بازار تنها سيستم اقتصادی نيست
که می توان آن را تجسّم کرد ،خوُ رد کنند .به همين دليل است که آنان می خواهند هرگونه پيروزی انقالب
کوبا را نابود سازند.

هليدا  ،آليدا  ،كاميلو  ،سليا و ارنستيو  ،عزيزان من!
اگر ناچاريد كه اين نامه را بخوانيد علتش اين است كه من ديگردربين شما نخواهم بود .آن موقع شما مرا سخت به خاطر
مي آوريد و كوچكترها كه اصالً مرا به ياد نخواهند داشت  .پدر شما مردي بود كه كارها و افكارش با يكديگر هماهنگ
بود و شكي نيست كه او نسبت به اعتقادات خود وفادار بود .
دوست دارم انقالبي هاي خوبي از كار درآييد  ،تا مي توانيد مطالعه كنيد تا با روشهاو فنوني كه شما را بر طبيعت مسلط
مي كنند  ،كامالً آشنا شويد  .فراموش نكنيد كه انقالب مهمترين چيز است و ما هركدام به تنهايي ارزش نداريم.
مهمتر ازهمه  ،هميشه اين توانايي را داشته باشيد كه هرگونه ظلمي را كه در جايي از اين دنيا نسبت به كسي رواداشته مي
شود عميقا ً برسي كنيد  .اين زيبا ترين خصلت يك فرد انقالبي است.
به اميد ديدارهاي هرچه بيشتربا شما بچه هاي كوچك من! مي بوسمتان و درآغوشتان مي گيرم .پدرتان ....
حتی مرگم را
شکست به حساب نمی آورم ،
به جای آن،
تنها حسرت ترانه ای ناتمام را
با خود به گور خواهم برد ...چه گوارا.
نمی دانم که حکومت انقالبی باقی می ماند يا نه ،اما من تفنگ به دست تا آخرين نفس می جنگم ( .چه گوارا)
به عنوان يک انسان ،غم انگيز است که دوستی نداشته باشی؛  ...اما به عنوان يک انقالبی غم انگيزتر است که دشمنی
نداشته باشی  ،چون برای يک انقالبی نداشتن دشمن به معنی محافظه کار شدن و سازش است ( .چه گوارا)

( کلمه نجات)
فيدل کاسترو چين را در دهه  ۱۹۹۰پس از فروپاشی شوروی بازديد کرد و تمايلی به آن چه که مشاهده
کرد نداشت .پس از آن با وجود فشار شرايط اقتصادی برای آزاد کردن کوبا به سوی سرمايه گذاری

خصوصی ،او در مقابل نصايح تماما ً متمايل به سرمايه داری مقاومت کرده است .اين دليل حقيقی نفرت
بورژوازی از کاسترو است :آنان از انقالبی که سمبولش اوست متن ّفرند.

« عيد من آن روزی است که زحمت يک سال دهقان ،شام يک شب پادشاه نباشد .ارنستو چه گوارا» .
می توانستم شاعری باشم
ولگر ِد قمارخانه های بوينس آيرس
نشين خواب و زن و امضاء وُ اعتياد.
َمحفِل
ِ
نوحه سرايِ گذشته های مُرده
گذشته های دور
گذشته های گيج.
اما تا کی ...؟
از امروز گفتن وُ
برای مردم سرودن
دشوار است،
و ما می خواهيم
از امروز و از اندو ِه آدمی بگوييم
و غفلتی عظيم
که آزادی را از شما ربوده است.
می توانستم شاعری باشم
بی درد ،پُرافاده ،خودپسند،
بردار پتيارگانی
پرده
ِ
تمديدگان ترس خورده
که برس
ِ
حکومت می کنند.

می دانم!
گلوله را با کلمه می نويسند،
اما وقتی که از کلمات
َشقی ترين گلوله ها را می سازند،
چاره چريکی چون من چيست؟
کلمات
آگاهی آدمی ست
ی
راهگشا ِ
ِ
و ما نيز
سرانجام
ی زندگی متحد خواهيم شد:
برسر معنا ِ
کلمه ،کلمه نجات!
مردم
ترانه ای از اين دست می طلبند
« شعری از چه گوارا» .
بهره  -اسطوره ی عصيان  ،چه گوارا  ،نامه مردم نشريه حزب توده ايران و پژوهش هاي قبلي ام دررسانه هاي داخلي
وخارجي .

