
مالقات دو انقالبی، دو مرد تاریخ ساز

یالـس۶١ ـپ درـ بواـن١٩ش، ـم اوـب،١٩۶٠رـ یرای ـل رـبنـ دو بار ـھ اـ قر ـن آنـبالـ ی
درـھاـبانـمز ـپکم دـ ارـنردـکدارـین ــنستد. داـس٣٢واراـگھـچوـ وـشال ـتسوـئاـمت ھـ

یدون ـب ازـ تواراـگھـچدهـنـامرـفال.ـس۶٠ش ف ـشی ـ ـ سوـئـامھـ ـت دونـ رـبھ و یود ـئ سـ
جمھور مائو احترام زیادی برای چھ و نوشتھ ھایش قائل بود.

وـئاـم درـھھ،ـچو دو ایـناـخر وـفرـمواده ـمتمھ آــنیدـبولــ اـنودـبدهـما ـتماـمد، ـعمامـ رـ
وـخ را اـھریـبراـباـنھـــعلیارزهــمبفـقود ـجتمای ـنظراریـقرـبی،ـعاــ وـنادالـعیـماـ ھ

ــتضمی ـ زـیراـشنـ ـبھتیـگدـنط ـ اـبرـ ـقشرای زـ ـحمتکار ــ ـمعاـجشـ ـنمھـ ـبیھـچد.ـنودـ ازـ ش
درـسدو ـھستوـکال ـ ـسیایـھانـ ـستاـمراـ ـعلیراـ ـنیھــ ـتیستاـبایـھروـ ـ ـ ـجنگیاـ ـ ـ وـبدهـ ود
درـس٢۵وـئاـم ـگیال ـمبرـ ـسخارزهـ ـبیوـئاـمود،ـبتـ ازـ «راهـسکـیش ـپیمال ـ یـیاـ
راهـب در را ـتصزرگ» ـسیدرتـقرفـ ـبعمیـساـ ـ آوردهـ آـبل در دـغود. ۶٠ـھھاز
ـمی اـ ـمپالدی، ـلیساـیرـ ـ آـ ـیکرـمم آـ در ـیکرـما الـ ـتیای ـیکنـ وـکیـمازیـتھـ ـحکرد تـموـ
اـج قوان ـن ازـبوـکیـبالـ ـجھوـتیـبا آـ ـنھی اـ فا ـست ـ اـکادهـ و ـملھـبدامـقرده وـکیـ ردن

ـمص ـسسوـمادرهـ اـ زـمات، و ـمیوال ــمتعلایـھنـ ـ آـبقـ ـیکرـمھ ـئیاـ ـنمانـ ـتجود.ـ وـ اوز
ـلشک ـ ـکشرـ ـنظیـ اـماـ ـمپی ـلیستاـیرـ ـ ـ راـبوـکی،ـ ـتھا وـکیـمدـیدـ اـیدـبالـماـکـھچرد رـمن

واقف بود. این تجاوز نظامی امپریالیستی یکسال بعد بوقوع پیوست.

دـیدرا ازـئاـمدارـین اـبھـچو ــبسیرامــحتا درـ وـمار ــضعیورد آـقتـ ـیکرـماره والــسئاـ
ـکنیـم آـ ـنھد. ـتجولـحاـ اـ ـستارب، اـھژیـتراـ ـشتبا، ـ آـھاـ و ـختوـمات ـیشاـھھـ ـگفتگانـ ـ ـ وـ
م ـن اـنودـ اـید. دو قن ـن دورانـبالـ دـیاـبدامـکرـھود،ـخی ـیکتک ـ وـتاـ بور ـمست ـ ـ درـ د

خدمت امپریالیسم آمریکا جنگیدند و تجارب بسیاری در این زمینھ کسب کردند.

اـطدر دـیی اـچیـتـاعوـضوـمدارـین ارـحالـصون ـسیی،ـضات ـملتـساـ ردن،ـکیـ
ــھمیا وـ روــنقت ـبحوردـماـھارـبا،ــستش وانـجوارایـگھـچھـبوـئاـمد.ـــفتنرـگرارـقثـ
ـتف ـبیاوتـ ـکمپورژوازیـبنـ ـ واـباـیرادورـ ـبستورژوازی ـ ــ ـنقھـکورژوازیـبھ شـ
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ـسطوا درـ را ـتجھ وـ ـتحمیارت ـ ـ ـسیلـ اـھتـساـ ـمپای ـلیستاـیرـ ـ ـ اـ ـیفی ـنمیـماءـ وـیاـ ـ د
ـــملورژوازیـب درـفاــمنھـکی اش ـسعوـتع وـ ـپیشھ ـ اـفرـ ـقتصت ـ ـنھفتیــملادـ ـ ـ اـ ــسھ ت
ـضیوـترا دـمحـ ـسپوـئـامد.ـھی ـصیوـتھـچھـبسـ نیـمھـ ـک درـکدـ یـعوـنددـصھ

ھمکاری با بورژوازی ملی باشند.
زـشذـگ ـحقانـمت دـیاـ ـیگق راـ اـبری بھ ـث رـ ـبحوعـضوـمھـکدـنـاسات اـمثـ در نـیا
ـنیسھــشتوـن اـبوـکت.ــ ــھمچنیـبالــنقای ـ ،ــکنیـمتـماوــمقانـ وـشھـناوداـجھ،ـچد نــچید
اـخرـب ـنتظالف ـ درـئاـمارـ ـمصو رـباـبافـ اـخاـبگـنورژوازی ، ـکنت کـیھـبونـ
ـکش رـیاـمرـسورـ و داری اـببــقیھ ـلیساـیرــمپزرگ آــ ـیکرـمم اـشلـیدــتباـ اـسده ــنگیت. زهـ
ـجمرـت وـ ـنشھ اـ ـینگر آـنوــ ازـثھ ـیکھرـچانـمازـسبـناـجار ـ اــخلیـیداـفایـ دفـھاـبرانـیق
ـعمردنـکاهـگآ ازـ ـیخارـتقـیاــحقوم اـیوـبی،ـ اـنوــبیالــنقژه درـکتـسی ـتکھ راـپاـ یـھوی

برای سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی ایران پیکار می کنند.

گزارش دیدار 

: نمایندگان خلق کوبا، بھ کشور ما خوش آمدید.پرزیدنت مائو
ازـم:واراـگھـچ آـسدـبتـصرـفا دـبادـشالم،ـسرضـعرایـبدهـمت و دارـیاش

ـحض ـشخاـبوریـ رـ ـئیص ـجمھسـ ـ ـبسیورـ ـ ـقتیـوشـوخارـ ـ درـمم.ـ ـمبا روزـ رهـمارزه
ـھمیشان،ـم ــ اـ ــبسیرامــحتھ اـبلـئاـقوـئاـمتـندـیرزـپھـباریـ ـنمتـــھیئاـمم.ـیوده یـگدــیناـ
ـسمر ـــھستیاـبوـکیـ اـکدــچنرـھم.ـ ـعضھ اـ درـــھیئنـیای ـکش۴ت ـــمختلورـ آــنیدـبفـ دهـما

اند.
: تو آرژانتینی ھستی؟پرزیدنت مائو
: من در آرژانتین متولد شده ام.چھ گوارا

: دیگر اعضای ھیئت نمایندگی در کجا بدنیا آمده اند؟پرزیدنت مائو
Ramiro:واراـگـھچ Fernandoـمیرا رـیدوـناـنرـفروـ ـفیا -Malادوـندوـلاـمقـ

donadoی(د ـب یوـسزبـحلـکرـ ـس اـ ـ قال ـن اـبالـ اـکی اـکوادور)، ت.ـسوادوری
ـقتصا ـ آـ ـلباددان رـیAlbanانـ ـفیا الـ ـشیلیLatasteتـساـتق ــ اـیاـ وـسی ـنینـمت زـ
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ــھستیــــنتینآرژا ــبقیم.ـ اـ ـعضھ ـنمتـــھیئایـ وـبد.ــشناـبیـماـبوـکدـلوــمتیـگدــیناـ ودیـجا
ـتعھـک ازـ ـــنیستیاـبوـکدـلوــمتاـھاـمدادی اــ آـباـبوـکقــخلاـمم، راـمازـبوشـغا ھــفترـیذـپا
ـتماـباـمت.ـسا وـ اـبودـجام ــجنگیاـبوـکالبــنقرای دــ آن از و وـکاعـفده م.ـــکنییـمرده

فیدل کاسترو سمبل اراده تمام خلق ھای آمریکای التین می باشد.

: شماھا انترناسیونالیست ھستید؟پرزیدنت مائو
: انترناسیونالیست ھای آمریکای التین.چھ گوارا

آـھقــخل:وـئاـمتـندـیرزـپ آــسیای وــیقرـفا، ـتما اردوـ ـلیساــسیوـساهـگام ازــ ـشمم ـحماـ تـیاـ
ـپشتیبو ـ ـ ـ ـکننیـمیـناـ ـ ـشتذـگالـسد.ـ ـشمھـ ازـ ـکشا آـھورـ ـسیای دـیاـ ـمگد،ـیردـکدنـیی ھـ
نھ؟
ازــبل:واراـگھـچ ـتعی. ـکشدادیـ اـــیلناـتان،ــستدوــھنونـچاـھورـ ی،ـناـمرــبیزی،ـندوـند،

پاکستان.
اـب:وـئـامتـندـیرزـپ نھ ث ـست ـ ـ ـچیایـ ـشمن،ـ ازـ ما ـت ـکشامـ آـبایـھورـ ـسیزرگ دـ دنـیا

کردید.
: بھ ھمین خاطرست کھ ما ھم اکنون در کشور چین حضور داریم.چھ گوارا

: بھ کشور ما، چین، خوش آمدید.پرزیدنت مائو
اـخرـب:واراـگھـچ ـشتـذگالـسروز،ـمالف زـ راـبوـکنـمـھکیـنـامھ، اـبا ـنجرای امـ

ـیکس ـ رـھرــسفریـ ـسمای وـکرکـتیـ ــضعیردم، داـ ـنشتــــتثبیدانــچناـمیــخلت ودـبدهـ
ـجھاـبارـچاـناـمو ـبسیارجـخانـ ـ ـمحتارـ ـ ـعماطـ اـیردـکیـملـ وـمم. ـضعیروز، ـ تـ

داخلی باثبات و تثبیت شده است و ما عمال، بسیار قاطع تر عمل می کنیم.
اوـئاـمتـندـیرزـپ درـم: ـمقروز، ـیساـ ـشتذـگالـساـبھـ وـ ــضعیھ، ـبیتـ اـ ـــلمللن ـبسییـ ـ ارـ

بھتر می باشد.
اواراـگھـچ لروزـم: ـم تا،ـبوـکتـ ل ـم ـ حیـ ت ـم ـ وـ پد ک ـی ـ اـچارـ اـسھ روز،ـھـامت. ر

امپریالیستھا تالش دارند، با ایجاد تفرقھ در بین مردم، این اتحاد را بشکنند.
ـغیھـبو:ـئاـمتـندـیرزـپ ازـ دـگارـکایـھودهـتر و ـھقر اـچان،ـ ـقشھ اـ ـجتمار ـ ھـبیـعاـ
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شما پیوستھ اند؟
ـحک:واراـگھـچ ـنماـمتـموـ ـیناـ دـگارـکدهـ و ـھقران اـشاـبیـمانـناـ درـمد. ال،ـحنــعیا
ش ـق یورژوازیـبردهـخکـچوـکرـ ـن وـ داردـجز رواـکود دوـبھ ـستط ایـناـ ـاماـبھ

داشتھ و با حکومت انقالبی ھمکاری می کند.
پرزیدنت مائو: آیا در کوبا بورژوازی ملی وجود دارد؟

درواراـگـھچ درــملورژوازیـبا،ـبوـک: ـمجمی ـ واردـ از ـکننوع ـ ـتشکیاالـکانـگدـ ـ ـ لـ
ـمند.ـشیـم آـفاـ ـنھع ـحلقزارانـھاـباـ وـئرـمھــ ـمناـبیـئرـماـنی اـفاـ ـمپع ـلیساـیرـ ـ ـپیمـ دـنوـ
وـخ وـباـمورده ــھمیھـبد.ــشناـبیـموده آـمرـطاـخنـ ـنھا درـ را اـصرـعا ـقتصھ وــ ادی

سیاسی نابود کردیم.
آـیراـباــبنسـپ:وـئاـمتـندـیرزـپ ـنھن واـبھـــطبقاـ ــبستورژوازی راـ ــتشکیھ ـ دادـملـ وـنی د

نباید آنھا را بھ عنوان بورژوازی ملی بحساب آورد.
ـبعض:واراـگھـچ ـ اـبالـماـکاـھیـ ـلیساـیرــمپھ واــ ــبستم اـنودـبھـ ـلیستھاـیرــمپد. ــ ـ ھ،ـیاـمرـسا،ـ
اـف آوری، وـماـنازهـجن اـبھ در ـختیازار ـ آـ ـنھار وـبد.ـنودـبذاردهـگاـ آـکودیـجا ـنھھ اـ
ـکشدر زـشودـخورـ ـمند،ـنردـکیـمیـگدـنان ـمناـبانـشعـفاـ اـفاـ ـمپع یساـیرـ ـل ـ یمـ ـپ دـنوـ
اـبوردهـخ در راـیود. ـبطن ـنقھـبالــمثوانــعنھـبوانـتیـمھـ ـتجشـ ـنیشکارـ ـ ـ اـ ارهـشر

نمود.
: تجار نیشکر؟پرزیدنت مائو
: بلی. امروز تمام بخش نیشکر ملی شده است.چھ گوارا

: شما عمال تمام سرمایھ ھای آمریکایی را مصادره نموده اید.پرزیدنت مائو
ـتمھـن:واراـگـھچ ـبخشدـیاـشا.ـماـ ـ ازـ ـھناـھھـیاـمرـسی ـلکیاـمعــخلوزـ ـ وـ ـمصت ادرهـ
ـنش اـ اـنده اـمد. ـنیسرـطاـخنـیدـبیــستاـکنـیا ـنخاـمھـکتــ ـنماـیھــستواـ آــھیواـخیـ ـنھم راـ ا

مصادره کنیم.
آوـئاـمتـندـیرزـپ ـشماـی: ـلکیاـمعــخلتـباـباـ ـ وـ ـمصت ـمبلغادره،ـ ــ رانــجبوانــعنھـبیـ

خسارت پرداخت نمودید؟
اواراـگـھچ ـسسوـمکـیرـگ: ـنیشکھـ ـ ـ ـقبرـ ازـ ـلکیاـمعــخلل ـ وـ ـمصت ـبیادرهـ ازـ ٣ش

ـمیلی ــ ازـتونـ ـمبلغاـمرد،ـکیـمداریـیرـخاـمن ــ ـمعیـ ارزشـصدر٢۵اـت۵ادلـ د
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ـنیشک ـ ـ راـشداریـیرـخرـ ـخسرانــجبوانــعنھـبده آـبارتـ ـنھھ م.ـیردـکیـمتـخرداـپاـ
اـب وـبھـکرادیـفرای ــضعیا آـبوـکتـ وـندارـنیـیاــشنا درک ـفھد، اـ آـساــسینـیم انـست

ـنیس ـ ـتنھت.ـ ـ ـسسوـماـ ـبیھـناالـسھـکیـتاـ ازـ ـمیلی٣ش ــ ـنیشکنـتونـ ـ ـ یـمداریـیرـخرـ
ـمبلغد،ـنردـک ـخسرانــجبیـعوـنوانــعنھـبیـــ درـ اـنردـکتـفاـیارت ـنمرـگد. د،ـندـیرـخیـ
ـخسرانــجب درـتارـ ـنبارـکی درـ ـضمود. دوـ ـنسبتکـناـبن ـ ـ ـمھاـ وـ یـیاداـناـکزرگـبم
ـفعاـبوـکدر ـلیاـ دارـ درـنت ـمنوبـچارـچد. ـسیعـفاـ داـساـ وــخلت اـما،ـبوـکیـجارـخی

آنھا را ملی نکردیم.

دروـئـامتـندـیرزـپ ـمنوبـچارـچ: ـکشعـفاـ اـ و قور ـن زاوـ از اـیالب، ـستھ ـیکژـتراـ یـ
ـتحم ـ ـحضیــقتوـملـ ـبعضورـ ـ ـسسوـمیـ اـ ــلیستاـیرــمپات وـباـقیــ درک اــقبل مـھت.ـسول

اکنون در چین چند موسسھ امپریالیستی فعالیت دارند.
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ان در راـی: ـبطن ـمشخورـطھـبھـ ـ ـعنھـبوانـتیـمصـ وانـ

 اشاره نمود.HSBCمثال بھ حضور سمبلیک بانک 
درـیاداـناـکایـھکـناـب:واراـگھـچ وـبوـکی ــضعیا ـمشتـ اHSBCکـناـبھـباـ ـینجدر اــ

را دارند.
ـشم:وـئاـمتـندـیرزـپ دـگارـکدـیاـبیـماـ و ـھقران راـناـ ـمتحمـھاـبان (اـیازـسدــ تـیرــکثد

مردم).
: تعدادی از اعضای بورژوازی از ما جدا و بھ جبھھ دشمن پیوستند.چھ گوارا

آوـئاـمتـندـیرزـپ ـنھ: ـمخھـبھـکیـیاـ ـلفاـ ـشماـبتـ دـــستناـخرـباـ ــشمند، ـشمانـ ارـکد.ـنودـباـ
شما در خصوص از بین بردن ضدانقالبیون فوق العاده بود.

ـنقداـض:واراـگـھچ ـبیالـ ـخشھـبلـسوـتاـباـھارـبونـ دـنوـ ـتجھـبتـست زدـ درـناوز د.
ی م ـھ ـ ـخصنـ آـ ھوص ـن اـھارـباـ اـبدامـقا ـشغھ ظالـ ـن ـچنیـماـ مرهـیزـجدـ ـن ھـکدـنودـ
ـنبدـبھــصلاـفالـب ـعکالـ اـ ـلعمس ـ ـطعاـقلـ ـمنھاـمھـناـ ـ اـنـدشدمـ در ـخصنـید. ایـجوصـ
ـنگ ـنیسیـنراـ ـبعاـمت.ــ دـ از ــستگید رـشریــ راـشرــھبان، ـنمارانـبرــتیان اـیودـ االتـیم.
ـمتح آــ ـیکرـمده ــتجھیدهـــکنننــمیأـتاـ ـ آـ ـنھزات اـباـ ــتجھینـیود. ـ ازـ رایـبواـھقـیرـطزات

ضدانقالبیون ارسال می شد.
اوـئاـمتـندـیرزـپ اـگ: ــنکناهـــشتبر ـشممـ درـ ـضما آـیدــچننـ ـیکرـمن راـیاـ دــنیی ــستگیز رــ
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نمودید؟
: آنھا بالفاصلھ محاکمھ و تیرباران شدند.چھ گوارا
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ان در ـخصنـی: دوـ آـلوص ـیکرـمت اـ وـکراضــعتا ـشمرده اـ

نیز جوابشان را دادید.
دروـئاـمتـندـیرزـپ اـباــمق: ـلیساـیرــمپل دــ و ـشمم داـ ـمحکدـیاـبیــخلن ـ وـ ـشمود.ـبعـطاـقم اـ
وـطاـقرادـفا ـمحکمع ـ ـ ــھستییـ ـ ــھمچند.ـ ـ ـمحکانـ ـ وـ اــشیاـبـعطاـقم ــخصلنـید. ـشمتـ ا،ـ
اــمیا ـنقد اـ درـسالب و ـــطعیتاـقنـــچنیلـباــمقت اـ ـلیساـیرــمپی، ـمشکاـبمــ ـ روـگزرـبلـ ھـبی
اـشدـھواـخرو اـمد. ـشمرـگا وـشاـباـ ـعمدـیردـتک ـکنیلـ ـ زدوـ وارد و ـبند آـبدـ ـنھا اـ

شوید، در چنین صورتی کار را برای امپریالیسم آسان خواھید کرد.
درواراـگھـچ ـحلرـم: اـ اول قھ ـن یالب،ـ ـف ـستـاکدلـ ـمشکلـحرایـبروـ ـ ـمسکلـ ـ ن،ـ

ـمص اـ وـمادره ـعمالک ـلکاـماراتـ راـبانـ ـپیشنھزرگ ـ ـ ـ ـنمادـ اـ اـیود. ـبعالکـمن ازـ د
ـمص اـ در یادره ـخت ـ مـاخیـبردمـمودهـتارـ ـن نرـگرارـقانـ ت ـف ـ کـامد.ـ ـل ایـھھـنـاخانـ

کوچک کمافی السابق حق مالکیت خود را حفظ نموده اند.
: و سپس؟پرزیدنت مائو

اـھاـم:واراـگـھچ ـکنم درـ اـفون دوم ـنقاز ـبسالبـ اـیرـبیـمرـ انـیاـپلـماـشازـفنـیم.
اـیدـپھـبدادن ـستثمده ـ ـ اـ ـنسار اـ از ـنسان راـشاـبیـمانـ در ـبطد. ـمستقیھـ ـ ـ ـ طـیراـشاـبمـ
وــخلدا اــبیی ـــلمللن اـباـمی،ـ ـتخا رـساــسیاذـ ـیشت ـبیسردنـکنـکھـ وــ ـبیکوادی (ــ ھـکاری

و ــضعیدر اـ ــسفنت دارد)،ـقیـکاـ ـسعوـترار ـبخھـ ــصنعتشـ وــ ـتقی رـیوـ ارـفت ی،ـضرم
برای تقویت و تحکیم پایھ ھای اقتدار حکومت انقالبی تالش می کنیم.

اوـئاـمتـندـیرزـپ ـحس: اـ ـشماتـمداـقن. ـبسرــثیأـتاـ آـیزاـ در ـیکرـمی الـ وــتیای درــحتن ی
ـسیآ آـ و ـیقرـفا داـ ـشتا اـ وـسھ زـتت. اـکیـناـما وـمداـقھ ـشمایـھالشـتات درـ ـمسیا ـ رـ

صحیح ادامھ یابند، این تأثیر ھمچنان ادامھ خواھد داشت.
: بخصوص در آمریکای التین.چھ گوارا

وــبردهــخ:وــئاــمتــندــیرزــپ لورژوازیــبورژوازی ــم آــ کرــمی ــی الــ یای ــت ازــ ن
ـلیساــسیوـس واـتمــ و ـھمرس دارـ دورهـطد.ـنھ ـمشخی ـ وـ ـتعص ایـشفـیرـ ـشمده دـیاــنباـ
اـصرـعدر ـنجھ رـ اـھرمـفام مای ـجت ـ ـشتیـعاـ ـعمھـناـباـ یلـ ـکن ـ ـشمد.ـ اـباـ خا ـت اـ نـیاذ
اـساــسی ـعتمت، وـبردهـخادــ آــملورژوازیـبورژوازی ـیکرـمی الـ راــتیای ـکسن وـ ب
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ـنھآ راـ ـھمودـخاـبا ـھیواـخراهـ ـبعت.ـخـاسدـ ازـ ـپید ـتمروزی،ـ ـسسوـمامـ ـچیاتـ گـناـ
اــملکـشایـک وـندـشالمـعی ـتمد ـسسوـمامـ ـبقاـسھـکیـتاـ ــمتعلاـ ـ آـبقـ ـلمھ اـ ـیتان، ـلیاـ وـ ا
ـتحد،ـنودـبنـپژا کیـامتـ ـل ـ دوـ درآـیـدجتـلت یرـتنـیدـبد.ـنـدمد ـت ـسھبـ دوـ درـلم ت
ــصنعتھـیاـمرـس اـصدر٨٠ھـبیــ وـبت.ـفاـیشـیزاـفد ـسھھـکودیـجا یــملورژوازیـبمـ
ـتمدر ــصنعتھـیاـمرـسامـ ـ ـتنھیـ ـ اـبـدصدر٢٠اـ ـقشنـیود، اـ ـجتمر ـبیرایـبیـعاــ ازـ ش
ـــمیلیکـی اـگارـکونـ ـیجر اـ ـشتغاد وـکالــ ـعمرده ـتمالـ ـشبکامـ ـتجھــ درـ را رلـــکنتاری
داـخ ــکشیولـطالـس٧ت.ـشود ـنستیواـتاـماـتدـ ـ ـ اـ ـمشکنـیم ـ راـ رـحل و ـنمعـفل ـئیاـ م.ـ
اـب اـحدــمیھ ـمشکنـیل ـ آـباـمل،ـ ـنھرای اـ ـیجا اـ ـشتغاد ـسسوـمدـیرـخقـحم،ـیردـکالــ وـ ات
درـیرـیدـمقـح ـسسوـمت دوـ ـــلتات ـخصی وـصوـ راـحی رأی آـبق ـنھرای ــتضمیاـ ـ نـ
ـنم اـیودـ ـسینـیم. رـساـ آـیـاضت ـنھت راـ درـخـاسمـھراـفا و ـسطت ـبیحـ اـ ـــلمللن ـنییـ زـ
عکا ـن ـ تاسـ ب ث ـم ـ ـ داـ ـبعت.ـشی اـ از اـجد ـسینـیرای ـچنرـھت،ـساـ ورژوازیـبھـکدـ
ـسیآ راـماـکیـیاـ ـنشیـضال اـبدهـ ـسیاـمود، ـسھدـیرـختـساـ راـ دـبام ـمثبدهـیھ ـ یـمتـ
ـنگ ـیسرـ ــمسئلت.ـ ـ ـپیشھـ ـ ورانـ ـشھھ وـ ـنیورژوازیـبردهـخری ازـ اـیرـطز ـیجق ادـ

تعاونی ھا بھ پیش برده می شد.

ازـیاـباـم:واراـگھـچ جد ـت شاربـ ـک دـھورـ گای ـی ازـ و لر م ـج ـ یھـ ـچ دـ و گن ـی رـ
ـکش ـسیـوسایـھورـ ـلیستاـ ـ ـ اـ ـستفی ـ درسـ و ـبگیاده ـ درـیرـ ـخصم. اـبورژوازی،ـبوصـ
اـبدــمیا آـکنـیر ـنھھ ـکشاـ راـ ـــنکننرکـتور آـبد،ـ ـنھرای وـکاـ وـپار داده آـبول ـنھا اـباـ
رــحتا درـیردـکارــفترام ـضمم. ــتکنسیرایـبزــنییـقوــحقاـمنـ ــ درـھنـ ـنظا م.ـــفتیرـگرـ

ـسنت ـ درـما،ـ ـصناـبوـکا دـیاـ ـستع ـفعیـ ـبھمیم.ـیدارـنیـلاـ ـ ـ ــمشکلاـبـرطـاخنـ ـ ـمشیـ ھـباـ
ـمشک ـ ـشملـ روـ روـبا ـنیستیھ ـ ـ ـ ـتماـمم.ـ ـبیکامـ ـ درـ را ـتعاران یـھدـناـمازـسـاھیـناوـ

نمودیم. تعاونی ھایی کھ ایجاد کار و اشتغال را برای آنھا تضمین می کنند.

اوـئاـمتـندـیرزـپ ـمتحاالتـی: ـ ـمنھـقالـعدهـ وـ وـھواـخد وـجان ـفعود ـلیاـ ورژوازیـبتـ
درــمل ـنیساـبوـکی اــ اـــلبتت. ـتنھتـساــسینـیھ ــمختاــ آـ ـنھص ـنیساـ ژاــ درـھیــپنت. رهـکا
ـشمو (ــچیرقـشالـ ـمنچالــمثوانــعنھـبن ـ وـ ـنسراـفوری) وـھویـ در ـیتنا ـ ــچنیام،ـ نـ
دــستاــسی را آـنردـکالــنبی ـنھد. اـموـبردمـمھـباـ ـنجاـخارـکنــختاـسازهـجی وـ ـمجتمات ــ عـ

ھای بزرگ تولیدی را نمی دھند.
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آواراـگھـچ در ـیکرـم: الـ ـتیای ـنینـ وـ ــضعیز ـمشتـ ـبھاـ اـکاـحیـ آـسم در رایـبازـغت.
یاز ـب یردنـبنـ ـن ئایـھروـ ـف اـلوداـ پی، ـم ساـیرـ ی ـل ـ ازـ لورژوازیـبم ـم ـحمیـ وـیاـ ت

ـپشتیب ـ ـ ـ ـنمیـناـ ـملورژوازیـبود.ـ درـ ـعیی ـنسواـتیـمالـحنـ ـگموارضـعتـ یـکرـ
راـیاالـب وارداـھاالـکرـبی وـتای ـنمـعضی اـیاـ اـمد. ازــجننـیا ـھیچگورژوازیـباح ـ اهــ

را وـتیــملعـفاــمنایــستدر ـنکارزهــمبالش ــبھتارتــعبھـبرد.ـ اـبیــملورژوازیـبرـ
ھزاران رشتھ مرئی و نامرئی با امپریالیسم پیوند داشتھ و ھم پیمان بود.

دارم:ــسئکـینـم:وـئاـمتـندـیرزـپ آـفعـیاــصنوال ذوب و ھـیاـمرـساـبلـیرزـبنـھوالد
ھای آمریکایی زدوبند دارند؟

ـعم:واراـگھـچ وـیرـتدهـ ــمھمتن ـ ـنجاـخارـکنـیرـ آـ ذوب ایـھھـیاـمرـساـبلـیرزـبنـھات
آمریکایی احداث شده اند. 

ـنخس ـ وزـ الیـئـوچرـیت ـمیلیکـیھـناالـسلـیرزـب:ن ــ وـ ـششصون ـ والدـفنـتزارـھدـ
ـلیوـت ـکنیـمدـ درـ آـگھـیاـمـرسـدصد. ـیکرـمذاری درـ ـصنا آـیاـ ذوب ـھچلـیرزـبنـھع

مقدار است؟
ـگتزرـبھـیاـمرـسلـک:واراـگھـچ آـنـاخارـکنـیرـ ذوب ـچنلـیرزـبنـھھ روـ وـشدان ن

ـمشخ ـ ـنیسصـ درــ اـفـھصرـعت. آوری، ـمجتمنـین ــ واـماـکعـ ــبستال اـبھـ ـمتحاالتـیھ دهــ
ـکشلـیرزـبت.ـسا اـگزرـبورـ اـسی اـمت. وـــکیفالفــختا اــبییــینادـــبنیی ـکشنـین وـ ور

دیگر ممالک آمریکای التین وجود ندارد.
دــسئنـم:وـئاـمتـندـیرزـپ ـیگوال دارم.ـ ـبیری ـپینـ ـشمدنـشادهـ درـ وـبوـکلـحواـسا ا
ـنظروزیــپی ـنھیـماـ دوــبیان،ـتیـیاـ از ــکشیولـطالـسش آـ اـید. ـمکا اـ ـکشھـکنـیان ورـ
ـیگد آـ در ـیکرـمری الـ ـتیای ازـ اـمن ـنقدل ـنماـبوـکالبـ وــکنرداریـبھـنوـ داردـجد، ود

یا نھ؟
ـشموالــسئھـبخـساـپ:واراـگھـچ آــچناـ ـنیسانـسدان ـ ـشمت.ـ ـتجاـ ـبیشتھـبرـ ـ ـ دارـ د.ـیری
ـشم ـمساـ راـئاـ ــبسیل ازـتعـماـجارـ دـمر ارزـیا و ــعقیھـبد.ـــکنییـمیـباـیده درـمدهـ ن،
ـیساــمق دـبھـ ـیگا ـکشرـ آـھورـ ـیکرـمای الـ وـترایـبن،ــتیای اـبدارک اــختداـنراه الب،ــنقن
ـمشکاـباـبوـک ـ ـبسیالتـ ـ ـمھارـ وـ ـسخم اـبھـجواـمریـتتـ تاـفـامود. ـک وـ لـمـاعور
ـمس وـعاـ ـبسید ـ ـمھمارـ ـ درـ ـپیی دـمروزیـ ـخیا ازـمود:ـبلـ ــغفلا اـ ـمپت ـلیساـیرـ ـ اـھتـ
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اـیردـکادهـــستفا ـلیساـیرــمپم. آــنیاـھتــ ــنچنروی ــبسیاـماـبھــبلاــمقرایـبیـناـ وـ ـمتمج زـکرــ
ـننم آـنودــ ـنھد. ـتصاـ ـبعھـکدـنردـکیـمورـ ازـ آــفیروزی،ــپید از ـنھدل وامــطلاـ ردهـکب
آـبو ـنھا ـھمکاـ ـ اـکدـھواـخاریـ وـتاـمرد. ــشعلدارک ورـ ــجنبنــختاـسھ اـ ـنقش وـبالـ ی
دــنقا در ـیگالب ـکشرـ آـھورـ ـیکرـمای الـ ـخطاـبنــتیای ـمشریـ ـتمواـگھـباـ ــ اـکاال االتـیھ

متحده اقدام بھ اعزام تفنگداران دریایی نمود ـ مواجھ بوده و خواھد بود.
آوـئاـمتـندـیرزـپ ـختااـی: درـفالـ داـصرـعی ـبییــخلھ ـکشنـ ــمختلایـھورـ ـ آـ ـیکرـمف ایـ

التین وجود دارد؟
درواراـگھـچ ـسیـھصرـع: ـبیی،ـساـ ـممنـ ـمختلکـلاـ ـ ـ آـ ـیکرـمف الـ یای ـت اـ ـختن الفـ
ــبسی وـ اـجار دارد. درـمود اـصرـعا ـجتمھ ـتمی،ـعاــ اـ ـکشنـیام دوـباـھورـ ـبخھـساـیھ شـ
سی ق ـت ـ ـ درـنوـشیـممـ ـکشھـسد. کھ،ـئوـگاراـپورـ ی ـن ـ وـئوـگاراـ مواـگھ ـت باال،ـ ـم ارزهـ

مسلحانھ در حال شکل گیری و توسعھ است.
اـھ:وـئاـمتـندـیرزـپ اــکنم ـمتحاالتـیون، اــ ـسلحده، راـخھــ ـنیکویـسھـبود وـئوـگاراــ ھ

گواتماال نشانھ گیری کرده است.
درواراـگھـچ ـــکلمبی: وــ اـپا ـمکرو، رـ اـبشـــجنبدـشان ایـتیـبالــنقزرگ وـھراـفوده م

در حال شکل گیری و توسعھ است.
ـھم:وـئـامتـندـیرزـپ تھـکورـطانـ ـگف ـ درـ اـپم، ـکثرو زـبردمـمتـیرـ ـمیدون یـمنـ

باشند. در کلمبیا نیز ھمینطور.
ـنم:واراـگـھچ ـبسیروـپھـنوـ ـ وـلـاجارـ اـجوـتلـباـقب اـسھ در ـکشنـیت. ـشکورـ وـ ل
ن ـس متـ ـک سوـ ی ـن ـ اـ تم ـب شیـیداـ ی م ـھ ـ ـ اـبمـکاـحھـ اـسوده ـسپت. یاـ ـن دورانـھیـیاـ در ا

ــحکمف ـ درـشیـیاـمرـ ـنظرو،ـپان وـبامـ داری ـلیسوداــفئرده اــ در را ـکشنـیم راـ وـیور ج
ـنمرارـقرـب اـنودـ وـباـمد. اـجا ـنظن،ـیود ـکمامـ ـنیسوـ ـ اـ ـبتم ــھمچنیـیداـ ـ ودـخاتــحیھـبانـ
اداـمایـھودهـتنــبیدر اـمردم و داد. ــھمچنزــنیروزـمھ ـ اداـخاتــحیھـبانـ یـمھـمود
اـھد در ـنتخد. اـباــ ـکمزبـحر،ــخیات ـنیسوـ درــ ـمنطقت ـ اـشروزــپیCUZCOھــ نـید.
(ــمب اــپیرایـبارزه ـنتخروزی ـکمیـتاـباــ ــنیستوـ دارد.ـنوــپیژادیـنارزهــمباـبی)ــ ردمـمد
ـبسیتـسوـپرخـسیـموـب ـ درـ زـپاری ـکننیـمیـگدـنرو ـ اـ ـتنھاـمد. ـ ـسفیاـ ـ ـستوـپدـ وـ ان
دورـم ـننواـتیـمھـگردم زـحـاصدـ ـمیب ازـ و ـلکیاـمقـحن ـ زـبتـ ـمیر وردارـخرـبنـ

باشند.
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ـمیلی١٠اـی٩یـموـبانـمردـم:وـئاـمتـندـیرزـپ ــ ـنفونـ درــشناـبیـمرـ لـکھـکیـلاـحد.
 ھزار نفر تخمین زده می شود.١٠جمعیت اسپانیایی 

درواراـگھـچ ـخص: اـ ارـیوص ـکمدـیاـشام،ـقن اـ ــجمعید.ـشاـبدهـشراقـغی ـ ١٢روـپتـ
اــنفونــــمیلی اــنفونــــمیلی١٠ت.ـسر از ــجمعینـیر ـ وـموـبانـمردـمتـ رــنفونــــمیلی٢ی

بقیھ سفید پوست می باشند.
ووـئـامتـندـیرزـپ ی: ـضع ـ ـمشروـپتـ آـباـ قرـفھ ـی ـجنایـ ی٣د.ـشاـبیـمیـبوـ ل ی ـم ـ ـ ونـ

بریتانیایی در آفریقای جنوبی ساکن ھستند.
ـنخس ـ وزـ الیـئـوچرـیت آن در ـیقرـف: ـجنایـ ـمیلی٣ی،ـبوـ ــ ـیترـبونـ ـنیاـ ـمیلی١ی،ـیاـ ــ ونـ
دورــــمیلی١دی،ـــھلن وـسوــھپاــسیونــــمیلی٨ھ،ـگون زــھنونــــمیلیمــنیت یـمیـگدـندی
ــکنن وـسوــھپاــسیانـمردـمد.ـ درــھنت ــبسیطـیراـشدی اـ ــسفنار وـ ـفقیاک ـ ایـنراـ ـبسھ رـ

می برند. تنھا مردم سفیدپوست از حق رأی برخوردارند.
درواراـگھـچ ـنظروـپ: داریـبامـ ــھمچنرده ـ اـکاـحانـ زـسم اـبنــمیت. رـبھـکرادیـفا

خرید و فروش می شود. روی آن کار می کنند، 
: سابقا تبت نیز وضعیت مشابھی داشت.نخست وزیر چوئن الی

درواراـگـھچ ـمن: دوراـطاـ ـفتق اـ ـکشنـیاده دادوـمور،ـ در ـستردم ـبیدـ ازـخنـ ولـپود
استفاده نمی کنند و فاکتور و رسیدی در معامالت صادر نمی شود.

: در کلمبیا وضعیت کمی متفاوت است مگھ نھ؟پرزیدنت مائو
درواراـگھـچ ـــکلمبی: ـلیسوداــفئاــ ــبسیمــ ــضعیارـ اـشاـبیـمفـ وـھذـماـمد. ـلیسیسوـتاـکب ــ مــ
ـبسی ـ ــھستنویـقارـ ـ ـلکاـمد.ـ ارـبانـ وـضزرگ ـکلیسی ـ ـلیوـتاـکایــ اـبکـ ـمتحاالتـیا ـ دهـ
ـپی ارـقدـنوـ و ـنیکاـگوی ـ دارـ ـمیوـبد.ـنی ـبسیانـ ـ ـفقیارـ ـ اـبرـ ـنمردهـباـموده، ـشناـبیـ د.ـ
ـیکرـچایـھروــنیاــبقاـس اـ در ـکشنـیی ـحضورـ ـفعورـ داـلاـ اـــشتنی درـمد. ــفعلطـیراـشا یـ

از مبارزه و جنگ دست کشیده اند.
آوـئاـمتـندـیرزـپ دـباـبوـکاـی: ـیگا ـکشرـ آـھورـ ـیکرـمای الـ ـتیای رواـ دـبن ـیپلمط ــ ـتیاـ کـ

دارد؟
ـکش:واراـگھـچ ــبسیایـھورـ ـمتحمـھاـباریـ وـشدــ ـخصمتـساــسیاــــمتفقده ـ ایـناـ ھـــعلیھ
اـبوـک ـتخا ـنماذـ اـ اـنوده ـکشنـید. ـعباـھورـ ـتنارـ از:ـ ـئیتاـھد ـ ـجمھی،ـ ـ دوـ ـمینیکوری ـ ـ ـ وـ ن
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ـتمواـگ ـکلمبیاال.ـ ـ ـ اــ ـلسا، وـلاـ ـھنوادور ـمشتدوراسـ ـ ازـکرـ ـقبا ـسفیولـ ـ ازـبرـساـبوـکرـ
زدند. برزیل سفیر خود را از کوبا بھ ـ دلیل دیگر ـ فرا خواند.

 کشور.٧: در مجموع نخست وزیر چوئن الی
دــعبھـب:وـئاـمتـندـیرزـپ ـیگارت اـباـبوـکر،ـ ـکشرــکثا آـھورـ ـیکرـمای الـ رواــتیای طـبن

 کشور.١٢ کشور. پس ٧ کشور آمریکای التین منھای ١٩دیپلماتیک دارد: 
ـکش٣اـباـبوـک:واراـگـھچ ـئیتاـھورـ ـ ـجمھی،ـ ـ دوـ ـمینیکوری ـ ـ ـ وـ ـتمواـگن ـھیچگاالـ ـ ـ ھـنوـ
ـبطروا درـنیـ ـکش۴دارد. ــکلمبیورـ ـ اــ ـلسا، وــھنوادور،ـلاـ رواـیرزـبدوراس درـبل ط
ـسط وــنبرـــسفیحـ اـبوـکوده در ـممنـیا ـتنھکـلاـ دارد.ـکاــ رــسفاـھیـیاـبوـکرایـباردار

کردن بھ برزیل مانند رفتن بھ آن سوی دیوار آھنین می باشد.
ـمشخص:وـئاـمتـندـیرزـپ ـ ـ ــفعلایـھگــجناتـ درـ ـتمواـگی وـ ـنیکاال ـ ـچیسھـئوـگاراـ ت؟ــ

این جنگ ھای پارتیزانی از حمایت توده ای برخوردارند؟
دـجنـم:واراـگـھچ ـقیواب وـ ـمشخصق ـ ـ ـسئھـبیـ ـشموالـ ـفکنـمدارم.ـناـ ـکنیـمرـ مـ
ــفعلگــجنھـک درـ ـتمواـگی درـشاـبیـمیـــخلقگــجناالـ ـلیکاـحد، درــ ـنیکھ اـئوـگاراــ نـیھ
ــبسیگــجن اـھاــشبکــسیالـکایـھگــجنھـبارـ دارد. دوـیت ـکشن ازـ ھــصلاـفاـبوـکور
ـجغ ـفیراـ ـبسییـیاـ ـ دارـ اـمد.ـناری ـمشخصدهـین ـ ـ ازـ ـجنی ـکنایـھگـ اـنوـ در دوـیی ن

کشور ندارم. جواب من بھ سئوال شما، پاسخی کلی می باشد.
آوـئـامتـندـیرزـپ وـی: ـکنعـیاـقا درـنوـ مواـگی ـت آرـبوـکـاجاـباالـ نو ـب (ـ درـموزـگز ن)

ارتباط می باشند؟
اواراـگـھچ در ـخصنـی: ـفقنـموص،ـ ـبیطـ ـنیاـ آرـصھـ ـبنادره ـقبھـکزـ ازـ ـسفل ھـبرمـ
راـشادرـصنــچی ـمطد ـلعاـ ام.ـکھـ اـــجنبرده و ـنقش ــفعلالبـ آـ در ـنجی یـــھیتاـمدـیاـشاـ

توده ای داشتھ باشد.
: پس آربنز ھم اکنون در کوبا می باشد.پرزیدنت مائو
: بلی. در کوباست.چھ گوارا

اووـئاـمتـندـیرزـپ ف: ـس یھـبریـ ـچ اـ و حن ـت یورویـشادـ ـن داـ ویـشز ردیـفت.
سمپاتیک است. 

اـباـم:واراـگھـچ وی ـعتمھ دارــ درـیاد او ـتکرـمھــشتذـگم. ـیکسبـ ـ اـ د.ـشاتـھاـــشتبری

-------------------------------------------------------------------------------------------------
سازمان چریکھای فدایی خلق ایران               مالقات ارنستو چھ گوارا با مائوتسھ دون

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   www.iranian-fedaii.de
11

www.ira
nia

n-f
ed

aii
.de



اما در مجموع وی فردی رک، قاطع و قابل اعتماد می باشد.

می دعوت شام صرف به را کوبا نمایندگی هیئت مائو، پرزیدنت
دارد ادامه شام صرف حین در گفتگو. نماید

دوواراـگـھچ ـنسبتوردـم: ـ ـ ـمشاـ ـبیھـباـ ـچینـ وـ وـبوـکن داردـجا ـبسیمـیراـبھـکود ـ ارـ
زـببـلاـج اـکیـناـمود. ـنقھ ـشمالبـ ــشعلاـ ورـ ــحملود،ـبھ ـچیھـ ـعلیکـشایـکگـناـ ھــ
معـضواـم ـش واژهـباـ حونـچیـیاـھا ـم اـصاـ و ھره ـن ـصیوـتدامـ درـشیـمفـ د.

ـخص اـ ـنقوص ــتجعیرـمزــنیاـبوـکالبـ ـ اـ از ـصطن ـمشیـتاـحالـ اـمھـــعلیھـباـ ـستفا یـمادهــ
ـعبھـبد.ـنردـک ـبھتارتـ ـ اـ ـستر، آـھژیـتراـ ـنھای ـعلیاـ اــ ـنقھ اـ و ـنقالب ـبیالـ ـیکسونـ ـ انـ

بوده و می باشد.
زوـئاـمتـندـیرزـپ وـجارـخریــکتاـبھـکیـناـم: و واردـسروـیی ـشمدنـبی ود،ـشیـماـ
ـگلبھــصلاـفالـب ـسفیایـھولــ ـ آـ ـنھد راـ ـمحا وـصاـ ـچید.ـنازـسیـمودـباـنره ایـکگـناـ
وـمکـش را وـنواـخروسـیا ـقصده اـ ـنھد داـمدامـ را ورـطھـبالـس٢٢یـطاـمت.ـشا
(ـئدا ـبجم دوـ ـمقطز ـ ـھمکعـ ـ وـ اـشیـنوالـطبـجوـمھـکیـیداـجاری زـیدن دور یـناـمن
درـبد)ـندـش او درـیودـبرــگیا اوـطم. ـلیی دورـ ـھمکن ـ ـتکرـماـماری،ـ اـ مـیدـشاهـــشتبب
ب(د ـن اـ از روی سوـتورـپال ی ـن ـ راـ آنـسم در ـمقطت). ـ زـ ـطیی،ـنـامع راـ ـستف درـ ی

اـعاـمزبـحدرون ـنمدامـنرض اـعـلصاـحود.ـ آـنرض ـنھدام ــتضعیا،ـ ـ وـ ــتصفیف ـ ھـ
ـچیطـسوـتزبـح اوجـشایـکگـناـ ـگیک، ـمخریـ فاـ ـل دـ و ـشمنت ـ ـکماـبیـ یسوـ ـن ـ م،ـ
ـجنھـبلـسوـتاـبوبـکرـس درـ و ـگیگ وـبریـ ـھمود. اـ وـیھ درـیاـقن دورهـطع ی

شک ـل ـ ـکشرـ ـشمھـبیـ دومـفرـگورتـصالـ دوره ازـکت. ١٩٢٧اـت١٩٢۴الـسھ
ـکشیولـط ـ دورهـ ـجند، درـ و ـگیگ اـمود.ـبریـ خا ت ـن ـ ـبجیـباـ ـجنزـ درـ و ـگیگ ریـ
ـھمم.ـــشتیداـن ــتیستاـبدــنناـ اــھیھـکاــ ـنتخچ وــجنزـجھـبیـباــ ــکشتگ ـشمرایـبارـ ـنگاـ ھــشتذاـ
وـمھـبکـشایـکگـناــچیود.ـب آــچیقــخلا راــھیھـکتـخوـمن نــشترداـبزـجھـبیـھچ
ـسلحا وــ ــجنگیھ وــ ــتیستاـبدارد.ـنودـجدن ـمششــنقزــنیاــ ـبھاـ درـ را ـشموردـمی وـ قــخلا
اـبوـک ـیفا ـنماءـ ـھیچکود.ـ ـ ـ ازـ آـمدام ـشنا ـفناـبیـیاـ ـجنونـ وـ ـجنگیگ ـ ـ ـشتداـندنـ درـ و ھ

ـضم ـھیھـبنـ وـ آـجچ ـنییـگادـمھ ـجنگیرایـبزـ ـ ـ ـشتیداـندنـ ـ وـمم.ـ ـشخن ـنخسصـ ـ تـ
روـیوز ـشنفکر ـ ـ ـھستیرـ ـ ـ Liم،ـ Xiannian)ـمع ـنخساونـ ـ وزـ وـبرـگارـکر)ـیت ود.
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ما چھ راه و انتخابی داشتیم؟ چیانگ تصمیم بھ انھدام ما گرفتھ بود.

و سالمتی به گیالسی نمود پیشنهاد و شده بلند مائو پرزیدنت
هیئت اعضای تمام چنین هم و کوبا خلقی انقالب پیروزی

.نمایند صرف کشور این نمایندگی

ـجنرهـخاالـب:وـئاـمتـندـیرزـپ آـ ـجنگد.ـشازـغگ ـ دـکیـ ـھھھ اداـساـ درـفاـیھـمال ت.
اـط ـمناـمدت،ـمنـیول ـپشقـطاـ ـجبھتـ ـ اـ را وـحھ ـتقداث اـکتـیوـ درـمرده، ـعیا نـ
اــجنایـھتـساــسیالـح ـنیسوـتورـپاح راــ دـسم را ـنمالــنبت زـیودـ و تـساــسیھـکیـناـمم.
ـتغییپـچرفـطھـباـم ـ ـ ـجھرـ داد،ـ ـعماـمت ـپشتیبالـ ـ ـ ـ وـناـ ـحمی ازـتتـیاـ را ای وده
وـسد داده قھـبارـچاـنت ـع نبـ ی ش ـن ـ ـ راهـ در می ی ـپ ـ اـمم.ـیدـشزرگـبیـیاـ از نـیا
با ت ـش ـ درسـھاـ سیایـھات ـب ـ وـ جار ـت آوردـسدـبیـنراواـفاربـ درـیت ـ ـعمم ـاملـ
ـتکرـم اـ دو ـمھاهـــشتبب اـ و اـیدـشیـساـسم ـنیسوـتورـپم، راــ اـسم و ـنیسوـتورـپت ـ.ـچمــ پ
ژاـکیـناـمز واردــچیاـبنـپھ ـمجاـمد،ـشگــجنن ـھمکھـبروعـشگـناــچیاـبدداـ ـ اریـ

نمودیم. شما ھیچگاه چنین نمونھ ای را تجربھ نکرده اید.
: نھ خیر. ما خوشبختانھ ھیچگاه چنین موردی را تجربھ نکرده ایم.چھ گوارا

: شما ھرگز با باتیستا ھمکاری نکردید.پرزیدنت مائو
: باتیستا تضادی با آمریکائیان نداشت.چھ گوارا

ـچی:وـئاـمتـندـیرزـپ زـسکـشایـکگـناـ ـنجیگ ـ ـیترـبریـ ـنیاـ آـھیـیاـ و ـیکرـما ـئیاـ انـ
زـب ژاـکیـناـمود. ـکشن،ـپھ ـچیاـمورـ راـ ـحملوردـمن ـ وـ ـتجھ داد،ـقودـخاوزـ رار
ـچی آـبگـناـ ھا ـن ـمقھـباـ لاـ ـب دورهـسـاخرـبھـ در ـبطالـس٨ھـکومـست. اـ ـنجول یاـ ـم دـ
ـتھاـبھــبلاــمقرایـباـم)،١٩٣٧ـ١٩۴۵( وـجاـ ـشکسم ـ ژاـ دادن گـناــچیاـبا،ـھیــپنت

ـھمک ـ ـنماریـ ـھمکم.ـیودـ ـ وـ ـیکزدـناری ـچیاـباـمیـ ـعلیگـناـ ـ ژاـ ـپنھ ـسیا،ـھیـ تـساـ
وـسدر ـنبیـبـوخت ـچیھـکراـچود.ـ ـنمگـناـ ـیناـ واـبدهـ ـبستورژوازی ـ راـ و اـبھ نـیط
ـیترـباـبورژوازیـباحــجن ـنیاـ ــکبیایـ اـ و ـمتحاالتـیر دورهـبدهــ در ـچھود. وـ ـبعارم دـ
ـبیاز راـ ژاـنرون ـپندن ـچیا،ـھیـ راـمگـناـ ــحملوردـما داد.ـقھـ ـیکساـمرار ـ ـتمالـ امـ
ـمقدر ـحملـباـ آـ ـنھالت ـمقاـ وـیردـکتـماوـ ـسپم. دـ ـحملـدضھـبتـسس ـ زدـ درـیھ م.
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ـمجم ـ دورـ ـمقوع وـماوـ ـحملـدضت ـ وـسھـسھـ یال ـن طمـ ـب اـ ـنجول یاـ ـم درـ و الـسد.
درـم١٩۴٩ ـتما ـجبھامـ درـھھــ ـبعگـناــچیم.ـیدـشروزــپیکـشایـکگـناــچیلـباــمقا دـ
ـشکساز ـ ـنمرارـفوانـیاـترهـیزـجھـبتـ ـشمود.ـ ـمنطقاـ ـ ـ ایـ ـمشھ وانـیاـترهـیزـجھـباـ

ندارید.

ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ـشم:ن اـیزـجاـ ـیسره الـ د دارـــبنتوـخال را اـیود آنــقباـمد. از ل
کھ باتیستا فرصت فرار کردن بھ آنجا را پیدا کند، شما آنجا را آزاد کرده بودید.

: خطر حملھ و تجاوز نظامی آمریکا، ھمچنان کوبا را تھدید می کند.چھ گوارا
ـنخس ـ وزـ الیـئـوچرـیت ـمعھ:ن ـ آـ ـیکرـمذا ـئیاـ اـیـزجھـبدـنردـکالشـتانـ ـیسره الـ د ال

خوبنتود حملھ کنند.
یرـتنـیدـب:وـئـامتـندـیرزـپ ـت اـ ـمپب، ساـیرـ ی ـل ـ آـ ـیکرـمم دـ ـشما ـمشتنـ ـ وـسـامرکـ ت،

ھمچنین دشمن مشترک تمام خلق ھای جھان. شماھا خیلی جوانید.
زSunolولـنوـسدهـناـمرـفزـجھـب:واراـگھـچ اوـکیـناـم، اـھھـقرـجنــلیھ ـنقای البـ
ـچی ـشمطـسوـتنـ زدهـ ـھناـمد،ـشا ـنیدـبوزـ ـنیاـ الـس٣۵ولـنوـسدهـناـمرـفم.ـیودـبدهـمآـ

دارد و مسن ترین عضو ھیئت نمایندگی ما می باشد.
دروـئاـمتـندـیرزـپ اــپیرایـباـمھ،ــشتذـگ: ــجنگیالبــنقروزی اـیدــ دـیاـبیـماـمروزـمم.

برای ساختمان جامعھ ای نو بجنگیم.
: برای دفاع از انقالب.فرمانده سونول

ـچی:واراـگھـچ ـمشتوردـمنـ ـ دـ ـیگرک ـنیریـ درـبوـکاـبزـ دارد. ـسنا ارزـ ازـباـید ی
ـضعیو ـ ـکنتـ ـکنگھـبوطـبرـمیـنوـ ـ ـکمزبـحرهـ ـنیسوـ ـ ـچیتـ (ـ آ١٩۴۵ن اـم) ت:ـسده

ـبعض ـ درـھیـ ـمنا ـشھقـطاـ ـبھری،ـ ـکمتایـ ـ ـنقھـبریـ اـ و ـھمیش ـ روـ ـستت لـئاـقـاھاـ
بد.ـنودـب ـم دوـبـامارزهـ خھ ـب سیشـ ق ـت ـ ـ خد:ـشیـممـ ـب اولـ ـجنش کرـچگـ ـی وـ ی
ـتیارـپ درـنزاـ ـمنی ـھستوـکقـطاـ ـ وـناـ ـبخی اـ دوم ـعتصش ـ درـباـ ـمنات ـشھقـطاـ ری.ـ
اـبھـکرادیـفا ـعتصھ ـشھاتـباــ ـنقریـ اـ و ــھمیش ــبیشتتـ ـعمد،ـنودـبلـئاـقریــ ـبھالـ ایـ

ــکمت ــھستوـکقـطاــمنایـھزانــتیارـپارزاتــمبھـبریـ درـندـشیـملـئاـقیـناـ ـنھد. ت،ـیاـ
آنھایی کھ طرفدار سیاست اعتصابات شھری بودند، عمال شکست خوردند.
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: بسیار مشابھ.نخست وزیر چوئن الی
ـحی:وـئـامتـندـیرزـپ وـ ـمیف ـنیردنـکلـ اـتد.ـشاـبیـمیـیوـجراـجاـمیـعوـنا،ـھروـ
آـکیـناـمز ـنھھ درک،ـبادرـقاـ ارزـجوـتھ و ــعمییـباـیھ وـ ارزش ـنقق درــمبشـ ارزه
ـسترو ـنباـ ـشناـ ـمنردمـمرایـبد،ـ ـشھقـطاـ اـ ـتحری وـ ـیکزدـناد دـبیـ ـھقا ـسھانـناـ وـ ل

آسان نخواھد بود. 
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ان ی: ـخ قھـصالـخنـمراـ ـم با۵ھـلاـ ت ـک ـ ـشمرـ «ـ یـسررـبا
اـلوـئدـیا وـبوـکیـبالــنقوژی ـمسا» ـمطرمــمبلـئاـ راـحروـ ـمطھ ـلعاـ بــتیرـتنـیدـبردم.ـکھـ

می توانیم شما را یک متفکر و اندیشمند بحساب آوریم.
: من ھنوز بھ مرحلھ و سطح یک اندیشمند و روشنفکر نرسیده ام.چھ گوارا

ـشم:وـئاـمتـندـیرزـپ ـــتحلیکـیاـ وـگلـ ـنظر ـــھستیردازـپھـیرـ ھـلاــمقـھصالـخمـھنـمد.ـ
ـشم راـ ـمطا ـلعاـ وـکھـ ـتحلیاـبرده ــ وـ ـنظل ـشمراتـ ــھستقـفواـمالـماـکاـ ـیقینم.ـ ـ ـ ـمقاـ ھـلاـ

شما می تواند تأثیر بسزایی در آمریکای التین داشتھ باشد.
: شما متن کامل آن را ھمراه دارید؟نخست وزیر چوئن الی

: من سعی می کنم پیدایش کنم.چھ گوارا
ـشم:وـئاـمتـندـیرزـپ درـ ـمقا رویـبانـتھـلاـ اـسر ـکیأـتـلصھ ـنمدـ اـ ایـھودهـتد.ـیوده
ــتجعیرـمرـبدــننواـتیـمردمـم ـ اـشرایـبد.ـنوـشروزــپینـ ـنقروع ـمنتظدـیاــنبالبـ دـشرـــ

تا تمام شرایط مھیا و آماده شوند. و اصل سوم؟
اواراـگھـچ آـسلـص: در ـیکرـموم: الـ یای ـت روـ ـستن، اـنـاکا،ـ ـصلون بیـ ـجن ـ یـمشـ

باشد.
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ی:ن ـپ اـنوـ دادن قد ـن ـمنھـبالبـ روـطاـ ـستق اـیاـ از ـھمیی ـ تـ

واالیی برخوردار است.
: ما بھ این اصل بسیار پای بندیم.چھ گوارا
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ـبعض:ن ـ دوـ از ـستی آـ ـیکرـمان الـ ـتینای ـ اـجوـتیـ و ـھمیھ ـ تـ

را ـنقھـبالزم دـ روـناــھقش و ـنمذولــمبانــئیاــستان دارـ ـشمد.ـنی اـباـ ـمھنـیھ اـ ــھمیم تـ
و درـیدـشقـفوـمداده اـمد. قورد ـن ـچیالبـ ینـ ـن وـ یھـبعـضز ـھم ـ ننـ ـم اـ ت:ـسوال
ــبسی ـنقھـباریـ دـ ـھقش اـناـ در ـنقان اـ ــھمیتالب ـ ـنبلـئاـقیـ درـنودـ ـلیکاـحد. ـ رـ ـفیھ وـئاـمقـ
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بر نقش دھقانان تأکید بسیار داشت.
اوـئاـمتـندـیرزـپ واـی: ـقعین ـ دـ را ـشمت آـمھـبنـ درـخوـما ـشھقـطاــمنت. دـ ـشمری، نـ
ـحیقـح ازـ را ـنمبــسلاـمات ـچیود.ـبودهـ ـقصگـناـ ـکشتدـ ـ وـ ـھمودیـباـنن راـمھـ ا

داشت. ما چاره دیگری نداشتیم. 
آــستاـکدلــفی:واراـگھـچ در اـبوردـخرـبوهــشیوـئاـمتـندـیرزـپارـثرو راـسا ــبسیراء ارـ
ــپسنی،ـتاــحیب،ـلاـج وـیدـ ـمھده ارزـ درـمرد.ـکیـمیـباـیم اـبارـکروعـشا ــھمیھ اـ نـیت

طرز رفتار: مداوای مجروحین و آزاد کردن شان، کامال واقف نبودیم.
اوـئـامتـندـیرزـپ رـطنـی: ـفترز اـجوـمارـ ـیجب ـشکادـ درـ ـصفاف دـ ـشموف یـمنـ

شود.
: مقالھ شما دقیقا بھ این موضوع نیز می پردازد.نخست وزیر چوئن الی

اواراـگھـچ ـبخنـی: ـبعشـ ـمقھـبداـ اـکذـمھـلاـ اـشھـفـاضور در ـبتد. ـبخداـ ـکمبـرطاـ ـ وـ ود
ـشتداـن اـقداـحنـ ـمکل ـکفونـچاتـناـ وـ بش ـل اـماس،ـ سا ب ـل ـ وـ فھ ـک اـھشـ راـسای را

مصادره می کردیم. بعدھا فیدل این کار را ممنوع کرد.

پیکی نمود پیشنهاد و کرده بلند را خود گیالس مائو پرزیدنت
کنند صرف فیدل سالمتی به

درواراـگھـچ دورانـط: ـیکرـچگــجنول ـنیی،ـ ازـمایـھروـ ـکمبا ـ رـغودـ یـمجـنذا
ازـنردـب دـسد. ـیگوی ـتغوءـساـمرـ ـمعنھـیذـ ـ ـنیویـ داـ ـشتیز ـ ـعبھـبم.ـ ـبھتارتـ ـ ھـباـمرـ

کتاب و نشریات دولتی دسترسی نداشتیم.
ـنخس ـ وزـ الیـئـوچرـیت زن درـئاـمتـندـیرزـپھـکیـناـم: ـگیو ـجنرـ ـیکرـچگـ ود،ـبیـ

بارھا افرادی را برای تھیھ روزنامھ و نشریات بھ مناطق شھری می فرستاد.
ـمطب:وـئـامتـندـیرزـپ ـ رژـعوـ بمـیات ن ـم ـ ـخبعـ اـ و ـمھماتـعالـطر ـ ـشناـبیـمیـ د.ـ

دـھھـماـنروز ـشمای اـ ـتحبــغلن وـکرـ ـنیایـھھـماـنرـبات رژـھروـ درجـیای را یـمم
ـنم درــیناـ ـمطت،ـفاـید. ـلعاـ وـسررـبھ،ـ ـتجی وـیزـ ـــتحلیھ آـ ـنھل ـمھیـــخیلاـ اـمد.ـشاـبیـممـ
ـنقا راـ ـچناـبالب ـنفزارـھدـ ـسپم.ـیردـکروعـشرـ ـتعسـ ـنفدادـ دهـباـمراتـ وـھھ زار

-------------------------------------------------------------------------------------------------
سازمان چریکھای فدایی خلق ایران               مالقات ارنستو چھ گوارا با مائوتسھ دون

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   www.iranian-fedaii.de
16

www.ira
nia

n-f
ed

aii
.de



ـبع ـسیصھـبداـ اـھدــ اـفاـیشـیزاـفزار در ـبیمھـباـمھــحلرـمنـیت. دـچاریــ روی ارـچپ
ـبعم.ـیـدش راهـ از ـپیمد ـ ـتعزرگ،ـبیـیاـ ـنیدادـ ازـمایـھروـ ٢۵ھـبنـتزارـھ٣٠٠ا
دـفاـیشـھاـکنـتزارـھ ـشمت. ازـسرـتنـ زـشداـناـمی ژاـکیـناـمت. ـکشھـباـھیــپنھ ورـ
ـتجاـم ـنماوزـ ـھمکانـھواـخاـمد،ـنودـ ـ ـچیاـباریـ درـیـدشکـشایـکگـناـ ـمقم. لـباـ
اـناــچیا،ـمتـساــسی داـعگ ویـبمــنیواـتیـمھـکتـشالم ـھمکا ـ ـنماریـ آــئیاـ از و ـنجم اـ
ـتعھـک ــبسیاـمایـھروــنیدادـ ـــتقلیارـ دـبھــفتاـیلـ او ـیگود، ازـسرـترـ اوـشداـناـمی اـبت.
ـتخا ـچنیاذـ ـ ـستاــسینـ اـ ـمیی، ـنیھـکودـبدوارـ ژاـھروـ ـپنای درـمیـ را ـنظـھصرـعا یـماـ
درآورـپاز اـنای ویـمد. یھـبا ـھ وـ کھـجچ ـف مرـ ـن عھـکردـکیـ ـب روـ از یـیاروـید
ـنظ ـمتجاـباـمیـماـ ژاـیاوزــ ازـمرویــنیی،ــپنن وــــمیلیکـیھـبنـتزارـھ٢۵ا دــچنون
اـتزارـھـدص وـباـیشـیزاـفن ـبعھـکیــقتد. ازـ ـشکسد ـ وـ ـــتسلیت ژاـ ونــــمیلی۴ا،ـھیــپنم
ی ـن ـنظرویـ ـچییـماـ یگـناـ ـعل ـ واردـمھـ ـعما دـ و عھـبتـسل ـت زدـ کـیـامد،ـنرض
ـمیلی ــ ـنیونـ ــمسلرویـ اـ در ــختیح داـ ــشتیار ــھمچنیم.ـ ـ ـ ـپشنـ ـجبھتـ ـ ازـقھـ و ـحموی تـیاـ
ایـت ـیکصوده ـ ـنفونــــمیلیدـ درـیودـبوردارـخرـبریـ وـس٣دتـمم. اـمگ،ــجنمــنیال
ـــنستیواـت درـناــچیایـھروــنیمـ را وــبیوـکمـھگ ـشکسده ـ دـ اــھیت آن در اـمگــجنام،ـیم.
ـیگد ـجنگاـمگــجنود.ــنبیـنزاــتیارـپگــجنرـ ــگستیــ ـھمود.ـبردهـ ـشمھـکورـطانـ درـ ا
ق ـم اـتھـلاـ مارهـشان ـن اـ گند،ـیوده ـجن ـ ـ وـھکـناـتا،ـھوپـتی،ـیواـھایـھدهـ ما ـت امـ
ـمکا اـناـ و آالتـبات ـجنگزار ـ دـ ـشمی ـنتنـ ـنستنواـ ـ ـ ـنقدـ ـحیشـ وـتاـ ـتعییی ـ ـ ـکنننـ ـ درـ ده

ــصحن اــنبھـ ـیفرد ـنماءـ ـھمگـناــچید.ــیناـ اــچیھـ در داـــختیز وـشار درـمت ـتما زـ ھـــمینام
ــکمباـباـھ روـ روـبود ـلھاـسم.ـیودـبھ ـبعاـ ـنستیواـتاـمدـ ـ ـ درـ وپـتنـیدــچنگــجنولـطم

از دشمن بھ غنیمت بگیریم.

ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت درن ـلھـاسیـط: ـجنیـناـیاـپایـ ـھمچنیاـمگ،ـ ـ ـ ـ ـنستیواـتنـ ـ ـ مـ
چندین تانک دشمن را مصادره کنیم. 

ـجنگایـھوپـت:وـئـامتـندـیرزـپ ـ ـمھمتیـ ـ ـ ـنستیواـتاـمھـکدـنودـبیـحالـسنـیرـ ـ ـ ازـ م
ـنی دـھروـ ـشمای ـغنیمھـبنـ ـ ـ ـبگیتـ ـ ـلطھـبم.ـیرـ اـ ـغننـیف ـنستیواـتاـممـیاـ ـ ـ ـلشکمـ ـ ایـھرـ
ـپخوـت ـپخوـتایـھپــتیھ،ـناـ وـناـ ـپخوـتایـھگــھنھ راـناـ ــتشکیھ ـ دـ ـھمم.ــھیل اـ مـیاــغننـیھ

نظامی ساخت آمریکا بودند.
ـنخس ـ وزـ الیـئـوچرـیت ـبع:ن آزادـ از ـپکازیـسد رژهـیاـمن،ـ ـنظک ـتیرـتیـماـ بـ
ـھمم.ـیداد ـنمھـبایـھالحـسھـ اـشھــشتذاـگشـیاـ در رژه،ـیده آـخاـسن ـیکرـمت د.ـنودـباـ
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آـقوـمآن ـیکرـمع، ـکشھـبوزــھنانــئیاـ ــنگشتازـبودـخورـ ـ ـکنسد.ـنودـبھـ آـلاـعولــ ـیکرـمی اـ
و کاردار نظامی این کشور جزو مھمانان مراسم بودند.

آواراـگھـچ در ـجنازـغ: یگ،ـ ـن ـتحرویـ ازـمیـھدـنـامرـفتـ انـھروـگکـیـدحن
ـتج ـنماوزـ اـکیـ آن در ـــنستیواـتاـمام،ـیرد. ـفقکـیمـ راـناـترهـ ـغنیمھـبک ــبگیتـــ م.ـیرـ
ازـم اـسدـبا آوردن ـغنیمنـیت ـجنگتـــ ــبسییــ ـشحوـخارـ اـیودـبالـ تـسواـخدلــفیاـمم.
یمنـیا ـغن ـ ـ بھراـگتـ ـن ـ ازـ را ـبگیاـمانـھروـگا ـ اـمرد.ـ از ـتصمینـین ـ ـ ویـ ـبسیم ـ ارـ
ـبعرهـخاالـبودم.ـبتـحاراـن درـ از ـفقدــچنتـفاـید اـبا،ـکازوـبرهـ ــتصمیرایـجھ ـ ویـ م

گردن نھادم.
ــجنگنھـکدــچنرـھ:وـئاـمتـندـیرزـپ دـیواـھایـھدهــ ـشمی آـھنـ در روز ـسمر روازـپانـ
ـکننیـم ـ اـ آـمد، ـنھا ـنماـ ـننواـتیـ ـتلفدـ ـمھماتــ ـ ـنیرـبیـ ـتیارـپایـھروـ آورـنزاـ وارد د.ـنی
ـتیارـپ ـلبدنــشیوـپاـباـھزانـ وـھاسـ ـننواـتیـمژهـیای اـخدـ را ــستتود دـ از و آـیار ـنھد اـ

ـپنھ ـ اـنازـسانـ در راـید. ـبطن بھـ ـل ـسبایـھاسـ رـ ـننواـتیـمگـنز ـبھتیـیارآـکدـ ـ ریـ
داشتھ باشند. ھمھ شماھا یونیفرم بر تن دارید. شما ھمھ نظامی ھستید؟

رودرواراـگھـچ ـیگ: (ـ ـمعز وزـ اـیاون ـنظھ)ـجارـخورـمر یسیـماـ ـن ـ دورانـ در ت.
جنگ ھای پارتیزانی وی در زندان تحت فشار و شکنجھ بود.

: شما (خطاب بھ رودریگز) خیلی جوان بھ نظر می رسید.پرزیدنت مائو
 سال دارم.٢۵: من رودریگز

: شما (خطاب بھ مورا و سونول) نظامی می باشید.پرزیدنت مائو
درـمدرـپ:واراـگھـچ ارـبھـسولـنوـسد.ـشھـناوداـجیـنزاــتیارـپایـھگــجنیـطورا
درـطدر ـگیی زـ ـخمری ـنینـمد.ـیردـگیـ دوـ زـبز ـخمار رودرـشیـ ـیگدم. ـنیزـ درـ ز
ـتحدانـنز ـشکنجتـ ــ آـفرـگرارـقھـ در ـتعاز،ـغت. ــبسیاـمدادـ اـ دلــفییــحتود.ـبدکـنار
دـسزــنی در درـسالح در درـمرد.ـکیـمتـکرـشاـھریــگیت، ـمجما ـ ازــبیوعـ ١٢ش

نفر نبودیم.
 نفر نبودید؟٨٠: شما در آغاز حدودا پرزیدنت مائو

اـتد.ـــفتناـیشـھاـکرورـمھـباـمایـھروــنی:واراـگھـچ ـتعرهـخاالـبھـکنـیا ١٢ھـباـمدادـ
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نفر رسید.
اوـئـامتـندـیرزـپ و ـنف١٢نـی: ـمثرـ ـشناـبیـمذرـبلـ دـ درـھایـمد. ـکشوا ـشمورـ اـ

مناسب است؟
 درجھ.٢٢: بھ طور متوسط چھ گوارا

: شما زمین ھای مناسب، خوب و حاصل خیز دارید.پرزیدنت مائو
درواراـگھـچ ـمجم: ـ اـ زــکثوع ـکشلـباـقاـمایـھنــمیر ـــھستناورزیـ ـشمد.ـ دــنیواـتیـماـ
درــشنقـطاــمندر ـبکلــگیارـنتـخی، اـیارـ ـکشاـمد. درـ زرع و ــھستوـکقـطاــمنت یـناـ

کمی مشکل است.
ـبنسـپ:وـئاـمتـندـیرزـپ اـباـ ـکشنـیر ـشمورـ ـمیلی٣٠اـتلـقداـحدـنواـتیـماـ ـ ـ ـنفونـ رـ

جمعیت داشتھ باشد.
درواراـگھـچ واـجرهـیزـج: اـقاوه در زــنفونــــمیلی۵٠ھـبکـیزدـنزی،ـندوـنع یـگدـنر

می کنند.
ـشم:وـئاـمتـندـیرزـپ ژـیاـباـ از ـخنسیوــفلرالـند ـ ـ ـتیستاـبوـ ـ ـ وـ ـنیاـما ازـیاـبزـ ـچید گـناـ
ـسگاــسپکـشایـک اــشیاـبزارـ دـیم. دو ـیکتن ـ ـقتاـبورـتاـ وـ ــکشتل ردم،ـمایـھودهـتارـ

راه مبارزه را بھ ما نشان دادند.
ـلبآ ازـم:وراـموـترـ ــتیستاـبا ـسگاــسپاــ ویـکراـچم.ـیزارـ اداـبھ اـساــسیھـما دادیـــستبت

خود، ھر روز توده ھای بیشتری را برای پیوستن بھ ما تشویق نمود.
اـم:وـئـامتـندـیرزـپ ـستا وـ لاد ـمع ـ دـ گم ـی یریـ ـن دارـ اـیز ـمپم: ساـیرـ ی ـل ـ آـ ـیکرـمم اوـ ا.
داـگوزـمآ ـئمار ــبھتت.ـساـمیـ آـیرـ اـمارـگوزـمن ـلیساـیرــمپا آــ ـیکرـمم ـشمد.ـشاـبیـماـ زــنیاـ

آ داـگوزـمدو یار ـشت ـ ـتیستاـبد:ـ ـ ـ اـ و ـمپا یساـیرـ ـل ـ آـ ـیکرـمم اـ اـگا. درـماتـعالـطر تـسن
ــتیستاـبد،ـشاـب اـھاــ آــکنم در ـیکرـمون ـبساـ آـبیـمرـ اـیرد. وی اــمیا و ـیشدـند ـگشازـبھـ تـ

بھ کوبا و تصاحب مجدد پست ریاست جمھوری را در سر می پروراند؟ 
اواراـگـھچ ـتیستاـبدارانـفرـطروز،ـم: ـ ـ ـمجروهـگ۵ھـبا،ـ ـتقسیزاـ ـ ـ رـھد.ـنـوشیـممـ
اـک از راـخدایـیدـناـکا،ـھروهـگنـیدام رـبود ـھبرای وـ ـتصری ـپسبـحاـ ـتیستاـبتـ ـ ـ اـ
اـندار ـنقطاـھداـیدـناـکنـید. ـنظھــ دارـنوـگاـنوـگراتـ ـبعضد.ـنی ـ آـ از ـنھی ــتیستاـباـ ـــھستناــ د.ـ

و بعضی نظراتی مشابھ وی دارند.
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: آنھا رقیب باتیستا نیستند. او چند سال دارد؟پرزیدنت مائو
 سال.۶٠: چھ گوارا

اـھاـمگـناــچی:وـئاـمتـندـیرزـپ وـس٧۴ونــکنم دارد روزـھدادـماـبال آرزویـبر ا
بازگشت بھ پکن چشم می گشاید.

ـھماــبقاـس:وراـم اـ رـیدـناـک۵نـیھ اــھبدا، ـــمختلزابـحران اـمد.ـنودـبیـیاـبوـکفـ یـماـسا
آنھا را می دانیم و آنھا نیز امیدوارند روزی بھ کوبا بازگردند.

آواراـگھـچ ـنھ: ـبعروز۴،۵اـ ازـ ید ـپ آـمروزیـ ـیکرـما، راـکرـمایـ ـقصھـبزی دـ
ــگفتنرکـتاـبوـک ـ اـ ـجمنـید. ـبیخبتـعاـ ـ ـ ازـ ـپیر اـ ـنقروزی اـمالبـ ـنمالمـعا، دـنودـبودهـ

کھ برای سرنگونی باتیستا می آیند.
دروـئـامتـندـیرزـپ ـمی: ـکشانـ واـگاـنوـگایـھورـ آـقون در ـیکرـمع ھـبزی،ـکرـمایـ

اـبنـمدهـــعقی ـجمھالب،ــنقرای ـ دوـ ـمینیکوری ـمستعنــــ ــ دـتدـ از ـیگر ـکشرـ درـساـھورـ ت.
آنجا مردم علیھ تروخیو متحد ھستند.

وواراـگھـچ ی: ـضع ـ دـ اـشت ـخیروـتت.ـسواری مدـقوـ ـی وـیرـتیـ قـاساـبن ـب نـیرـتھـ
ــیکتد آـتاـ ـیکرـمور الـ ـبشمنــتیای ـ آـمارـ رود. ـیکرـمی درــنیانــئیاـ ـفکز ذاردنـگارــکنرـ

وی می باشند.
: آمریکائیان عالقھ ای بھ وی ندارند؟پرزیدنت مائو

ـھم:واراـگھـچ ویـمھـ ــھمیھـبد.ــشناـبیـمردم ـیگاـجدـیاـبیـمردهــمباـنرـطاـخنـ نـیزـ
شود.
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ـھم:ن ـنناـ ـنگدـ دـیودـ رـین ـھبم وـ ـیتنر ـ ـجنامـ اـبوـ و ـیسی ـنگموـ ـ نـ

ری رھبر کره جنوبی.
: ھم اکنون نگودین دیم از ھمھ نق نقوتر است.پرزیدنت مائو

ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت زن «ـییـگدـن: وـجک ـچنروش»ـفودـخاش آـھدانـ انـسم
نیست.

اوـئاـمتـندـیرزـپ آـم: ـیکرـمروز، ایـقالـعانــئیاـ ـحفھـبھ ویـباـمد.ـندارـنگـناــچیظـ ھ
آـیدــمنھـقالـع ـنھم. آـفرـطـدصدر١٠٠ھـکیـیاـ ـیکرـمدار ـــھستنانــئیاـ ازـتدـبد،ـ گـناــچیر
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ـشناـبیـم ویـ آـفـرطـدصدر٩٩د. ـیکرـمدار ـئیاـ اـ اوـسان ـحفانـھواـخت. رـ ـیشظ وـ ھ
اصل و نسب خود می باشد.
: این مسئلھ دیالکتیکی است.نخست وزیر چوئن الی

: من فکر می کنم شما منتظرید کھ چیانگ بھ چین بازگردد.فرمانده سونول
اوـئاـمتـندـیرزـپ اوـگ: اـبر ـمتحاالتـیا ـقطدهــ راـ ـبطع ـنیواـتیـماـمد،ــکنھـ درـیاـجمـ ی

دولت مان برای وی در نظر بگیریم.
ـنخس ـ وزـ الیـئوـچرـیت ـبھتـھچ:ن ـ درـکرـ ـگشازـبورتـصھ راـیاـتت،ـ ـنیوان اـبزـ

خود بیاورد.
: ھر چند کھ چندان رغبتی بھ بازگشت ندارد.پرزیدنت مائو

منبع: آرشیو وزارت امور خارجھ چین
١۴ تا ١ ص ٢٠٢-٠٠٠٩٨-٠١شماره 
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