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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs جانبازان

  
  ھوادار پورتال:فرستنده 

٠٨/١٠/١٠ 

  

  به ياد چه گوارا در سالروز تولدش
  

 انقالبی مشھور در  ميالدی ارنستو رافائل دوال سرنا مشھور به چه گوارا، کمونيست و١٩۶٧ اكتبر سال ٨در روز 

چه گوارا روز . ای وحشيانه به قتل رسيد يك توطئه و به دستور سازمان سيا توسط نيروھای ارتش بوليوی به شيوه

  .قبل از كشته شدن، به اسارت نيروھای ارتش بوليوی در آمده بود

ر روزاريو آرژانتين  ميالدی در شھ١٩٢٨ ژوئن سال ١۴ارنستو رافائل دوال سرنا معروف به چه گوارا در روز 

او سنين نوجوانی را در شھر كوردوبا سپری كرد سپس در دانشگاه بوينس آيرس در رشته پزشكی فارغ . متولد شد

  . آشنا شد و به آموختن آن روی آورد  لنينيسم-در ھمين دوران بود که وی با مارکسيسم . التحصيل شد

  

شكی دست به سفری در كشورھای  ميالدی ، ارنستو پس از اخذ مدرك پز١٩۵١در سال 

آمريكای التين زد كه چندين ماه به طول انجاميد و در اين سفر با فقر و فالكتی كه در منطقه 

 .حكم فرما بود، آشنا شد

 گنديده   با افكار انقالبی و آرزوی انھدام نظام  پزشک و کمونيست جوان آرژانيتينی اين

 حاره در سال ۀھای منطق  مطالعه بيماریسرمايه داری، با يك گروه پزشكی جوان جھت

.  ضد دولت قانونی گواتماال بودهب" سيا" به گواتماال رفت و در آنجا شاھد كودتای ١٩۵۴

به عنصری ضد ) ١٩۵٣اوت ( مرداد تھران ٢٨يات کودتای ئالعه جزپيش از اين وی با مط

ھای  ی را به دل گرفته بود و با ديدن اين توطئهامپرياليست تبديل شده بود و دشمنی دولتھای استعماری و امپرياليست

ای كه از ادامه كار پزشكی دست كشيد و فعاليتھای ضد  داران، احساسات انقالبی وی به غليان درآمد؛ به گونه سرمايه

قتل پاتريس لومومبا و به شكست كشانيدن انقالب .  ترجيح داد،امپرياليستی و ضد كاپيتاليستی را بر پزشكی كردن

 در ادامه راھی که در پيش گرفته بود راسخ  را" چه"ھای ايران و گواتماال بود عزم  و كه اقدامی مشابه براندازیكنگ

  .تر کرد
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كاسترو در آن ھنگام جنبش .  ميالدی در شھر مكزيكو با فيدل كاسترو مالقات كرد١٩۵۵گوارا در سال چه ارنستو 

 ١٩۵۶ مردی بود كه در سال ٨٢ارنستو جزو . ديد  با اشاره به نام خوزه مارتی را تدارك میM٢۶ يا جوالی ٢۶

پس آنھا جنگ چريكی عليه از آن .  نفر آنھا موفق به بازگشت شدند١٢ميالدی با فيدل كاسترو به كوبا رفتند و فقط 

در اين نبرد نابرابر از نظر تعداد . رژيم ديكتاتوری فولخنسيو باتيستا مترسك دست نشانده آمريكا را آغاز كردند

  .سرانجام اين مورچه بود كه در مقابل فيل پيروز شد
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پس از سقوط رژيم ديكتاتوری باتيستا و قبل از ورود پيروزمندانه كاسترو، چه گوارا و يارانشان به شھر ھاوانا، 

  .باتيستا فرار كرد و به جمھوری سن دومينگو پناھنده شد

  

  

اما . يس بانك مركزی، وزير صنايعئا بود، سفير، ردر ابتدای انقالب كوبا چه گوارا يكی از مقامات اصلی دولت كوب

مخالف شديد ورود يك انقالبی " چه. "دای به پشت ميزنشينی و فرمان دادن داشته باش چه گوارا مردی نبود كه عالقه

به كارھای اداری بود و بر اين عقيده خود اصرار داشت كه كار اداری و پشت ميز نشين شدن يك انقالبی، او را 
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شود كه پس از يك نسل به فراموشی سپرده خواھد شد و  كند و باعث تضعيف انقالب می خيال می فاسد، تن پرور و بی

  .كند  ظاھری ديگر بازگشت میوضعيت سابق به شكل و

  

  

او عقيده داشت كه يك انقالبی پس از پيروزی مقدماتی انقالب و انھدام نظام سابق بايد پاسدار نتايج آن شود و با 

ھا آگاه شود و با رفع آنھا از شكست انقالب و تغيير ماھيت  یئھا و نارسا گاتنگ باشد تا از ضعفجامعه در تماس تن

بشتابد تا اين كه ... آن جلوگيری كند و در ساعات فراغت داوطلبانه به كمك كشاورزان، بيماران و صنعتگران و 

رد و در ساعات فراغت به كشاورزان ك خودش اين كار را می" چه. "آرزوی داشتن مقام اداری او را وسوسه نكند

از اندرزھای ديگر او اين بوده است كه يك انقالبی پس از پيروزی انقالب بايد مراقبت كند كه . كرد نيشكر كمك می

ی و افشاء سازد تا جامعه، خود مراقب آنان ئاده نكنند و فرصت طلبان را شناساكسی يا كسانی از انقالب سوء استف

  .باشد
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سيس كرد أرا برای كوبا ت" پرنساالتينا "ھا اعتقاد داشت و به ھمين دليل خبرگزاری  به اھميت زيربنايی رسانه" چه"

  .كه ھنوز به فعاليت خود ادامه می دھد

مريكا در آن كشور، متوجه اھای متعلق به اتباع  ن سمت وزير صنايع كوبا و ملی كردن كارخانهپس از پذيرفت" چه"

شد كه انقالبی بودن يك كوشش تمام وقت است و نبايد نيروی خود را صرف كارھای اداری كند و ماشين امضاء 

  .شود و كناره گيری كرد
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 به ءاو ابتدا. ی برای گسترش انقالب، كوبا را ترك كردئ چه گوارا با تعدادی داوطلب كوبا ميالدی،١٩۶۵در سال 

  .كنگو رفت و در آنجا با لوران دزيره كابيال آشنا شد اما كابيال چندان اعتماد او را جلب نكرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

  

وی به ھمراه شش تن . چه گوارا سپس به بوليوی رفت و عليه ديكتاتوری وقت بوليوی دست به يك جنگ چريكی زد

محروم اين كشور ) سرخپوستان(و بوميان از يارانش به بوليوی رفته بودند تا راه و رسم انقالب را به كشاورزان 

  .بياموزند
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به  ميالدی توسط نيروھای ارتش بوليوی اسير شد و ١٩۶٧ اكتبرسال ٨اما در اثر توطئه سازمان سيا در روز 

زيرا (چپ او را قطع كردند شود دست  ھای فراوان كه حتی گفته می دستور سازمان سيا پس از تحمل شكنجه

قتل . كشته شد) اند كه دست چپ او غيرقابل مشاھده است ای گرفته شده ی كه از جسد او تھيه شده از زاويهئھا عكس

 كثرت ھوادارانش در سراسر جھان، و مداخله شد، به علت فوری او برای اين بود كه اگر زنده بودنش ثابت می

  .دولتھای كمونيست از جمله شوروی، ديگر كشتن او امكانپذير نبود
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  جسد دكتر چه گوارا پس از قتل در بھداری نظامی بوليوی

  

  

  

ارنستو علی رغم داشتن خانواده و زندگی مرفه با مشاھده فقر و فالكت منطقه امريكای التين به داشتن يك زندگی 

. راحت و مرفه پشت كرد و زندگی خود را وقف تالش برای تغيير زندگی مردمی كه دربند ديكتاتوری بودند، كرد

  .ناميدند می" ال چه"يا " چه"مردم او را فقط 

ھايش در راه مردم محروم، نام او را در تاريخ جھان  تاريخ زندگی او و جانفشانی. دی بود تشنه عدالتچه گوارا مر

   .كشان جاودانه کرد  كارگران و زحمت به عنوان كمونيستی صديق و وفادار به منافع

گوارا در " چه"، ولی در اين دنيا ھمه چيز فناپذير است: كاسترو درباره او گفته است.  ساله بود٣٩ھنگام قتل " چه "

ذھن مردم برای ھميشه زنده خواھد بود، زيرا او تنھا در انديشه مردم و سعادت آنان بود و جانش را در اين راه نثار 

  .كرد
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