
 

  "چه گوارا"دختر " دا گوارايآال"گفتگو با 

  انقالب
   گستردهیبا آگاه
   رودیش ميمردم پ

  
. چاپ آلمان منتشر شده است" چلنديس دوينو"روزنامه  د دري خوانی که در ادامه میگفتگوئ

 به آلمان با یان سفر وين گفتگو درجريست کوباست و اي حزب کمونیعضو رهبر" دايآال"
  . انجام شده استیو
  
 د؟يدار" چه" از یچه خاطره خصوص -
.  ساله٧ که او را کشتند ی ساله بودم و هنگام۴ که او کوبا را ترک کرد من یزمان -

 . از پدرم ندارمیادين، من خاطرات زيبنابرا.  هم او در کنگو بودیمدت
 د؟ين حرفه را انتخاب کرديا بخاطر پدرتان ايآ. ديشما پزشک هست -
ن يمن ا! ريخ.  بودی و اقتصادیکارشناس مسائل نظامپدر من نه تنها پزشک، بلکه  -

. رشته را بخاطر عالئق خودم و بخاطر کمک به انسانها و خصوصا کودکان انتخاب کردم
 .ن دهدي تواند رنج ها را تسکی میعلم پزشک.  با هم دارندی رابطه تنگاتنگیرنج و شاد

ن کشور را يدر کوبا، اک يشان بورکراتيع است که پدر شما بخاطر مخالفت با گرايشا -
 .ترک کرد

. دل کاسترو مبارزه کرديک فعاالنه همراه با فيشان بوروکراتيشه با گراي پدر من هم -
 .ده بودندي آموزش دیآنها هر دو در مکتب مشترک

ن تالش ي التیکايانقالب در امر  گسترشیست بود و برايونالي انترناسیانسان" چه" -
 . کردیاديز
. د از اعماق جامعه و مردم سر در آورديانقالب با. ادر کرد توان صیانقالب را نم -
پدرم به . د در خود کشور موجود باشديط آن بايشرا.  بوجود آوردی شود آن را مصنوعینم
شه ين طرفداران انديمتاسفانه آنجا ب. ان داشتيدر آنجا جنبش کارگران معدن جر.  رفتیويبول
اما . ديايش بي تواند پیشه مي همین مسائليچن. دجاد شي ایست اختالفاتي او و حزب کمونیها
 ی رویگر از اعتبار افتاده بهتر است کميد" چه"وه ي که ادعا کند جنبش مسلحانه به شیکس
 . شودین مييشه توسط مردم تعيروش مبارزه هم. شتر تعمق کندي خود بین ادعايا
  ثمر نشد؟یام بيک قي یا او قربانيآ -
ت او ين همه سال هنوز از محبوبيرا پس از گذشت اي کنم، زینطور فکر نميمن ا -

او اسطوره . دي کنینکه من دختر او هستم با من مصاحبه ميکاسته نشده است و شما بخاطر ا
 .ست که همه جا حضور دارديا
در اوج بود، " چه گوارا"وه ي به شیکين جنبش چري التیکاي در امر۶٠ و ٧٠در دهه  -

 .شدند روبرو ینها با ناکام اما همه آ
اما ارتباط با توده .  موجود بودی توده ای انقالب هایط الزم برايدر آن دوران شرا -
 که صدها سال  در ترس و جهالت بسر برده و در همان یتوده ا.  محروم وجود نداشتیها

نصورت ير اي گرفت، در غیان امور قرار ميد آگاهانه در جري شد، بایت نگهداشته ميوضع
:" دي گوین مي التیکاي برجسته امریانقالب" یخوزه مارت. "افتي دست یروزي توان به پینم

ن افتاده يوان بارکش شده که با سر پائيا حي.  را انتخاب کندیکين دو راه ي تواند بیانسان م
ا ي کند و ی نمیچ سئوالي کند و هیرد و اطاعت مي پذی را در برابر جان و غذا میهر فرمان

گران نشان ي شده و راه مبارزه را به دید و مانند ستاره درخشانني گزیراه خالف آن را بر م



 

 خاموش کردن ی خود را برایار شد و تمام قوايکا هوشيبعد از انقالب کوبا، امر. دهديم
 را سرکوب ی انقالبیت و خشونت تمام جنبش هاي انقالب بکار انداخت و با بربریجرقه ها

ز ي نیگاه.  خود منجر به شکست شدندیق درون و نفای  جنبش ها بخاطر دو دستگیگاه. کرد
ر ييسئوال در باره تغ. ستي نیروزيا پين سئوال بر سر شکست و يبنابرا.  ماندندیدار باقيپا

 را ی شماریرا راه ها و امکانات بيست، زي ثمر نی هرگز بیجنبش انقالب کي. جامعه است
 .ست نسل بعد کامال مهم این براي دهد و ایدر بطن خود بروز م

. مين بودي التیکاي در امری در پی پی شکست هایک سري ما شاهد ٧٠ -٨٠در دهه  -
 ست؟يعلت چ.  خود دفاع کندیتنها کوبا موفق شد از دستآوردها

ک خلق با فرهنگ يفقط " دي گوی میخوزه مارت.  داشتیآموزش در آنجا نقش مهم -
 تواند به اهداف خود یو چگونه م خواهد ید بداند چه ميخلق با".  باشدی تواند خلق آزاده ایم

ل ما در کوبا ين دليراهه کشاند و به هميب داد و به بي توان فری را نمین خلقيچن. ابديدست 
ن ي تریکوبا از عال. مي کنی می آن پافشاریم و روي ارج و احترام قائلی آموزش همگانیبرا

 خود را ی فردسر است که هري مین فقط در صورتي برخوردار است و ایدرجه همبستگ
ن يما بدون ا.  آن قائل شودید از جامعه بداند و جامعه هم ارج الزم را براي مفیعضو
 .مي خود در کوبا غلبه کنیم بر مشکالت اقتصادي توانستی نمیهمبستگ

  هستند؟یه داري ها مخالف بازگشت سرمایا کوبائيآ -
 و یم وابسته کسيستي نليم و مايت ارزش قائلي نهای استقالل خود بی ها برایما کوبائ -
 به اهداف یابي دستین، برايکا التي امریگر کشورهايل هم با دين دليم و به همي باشیزيا چي

ه اروپا و ي که از طرف اتحادیما هرگز به فشارها و تهاجمات. ميمشترک روابط تنگاتنگ دار
 .م داديرد تن نخواهي گیکا صورت ميامر

 بوجود یه خارجين دولت و سرماي بی خصوصی شرکت هایک سرياما در کوبا  -
 .آمده اند

 به بعد ١٩٩١ از سال یعني، ی اتحاد شورویما بعد از فروپاش. ن درست استيا -
 در قانون یراتيين باعث تغيم و ايري را در کشور خود بپذیه خارجيم سرمايمجبور شد

 یه گذارين سرمايم که اياما ما با دقت مواظب.  مردم انجام گرفت شدی، که براساس رایاساس
د ي در کوبا متعلق به خلق است و خرین و منابع مليزم. به سود مردم باشد و نه به ضرر آنها

 .و فروش آن ممنوع است
ن کوبا و ونزوئال برقرار شد که ادامه ي بیاز آغاز انقالب در ونزوئال، روابط خوب -

 د؟ي کنی میابين رابطه را چگونه ارزيشما ا. دارد
 است سرشار از مواد خام و کوبا سرشار از یونزوئال کشور.  استیروابط عال -

گر را يکدين جهت يما از ا. شرفته استيار پيکوبا از نظر آموزش و علم بس. متخصص
 ینه هاي در زمی هزار آموزگار و متخصص کوبائ٢٣درحال حاضر . مي کنیل ميتکم

ل ما نفت را پس از ين دليبه هم. ن مناطق ونزوئال مشغول کارنديمختلف، درعقب افتاده تر
 ی میداريمت بازار، از ونزوئال خرين کشور، به قين خود به اينه اعزام متخصصيکسر هز

 . استیار عالين بسيم و ايکن
او را چگونه . دي داشته ای طوالنیس جمهور ونزوئال گفتگوئيرئ" چاوز"را با يشما اخ -

 د؟ي کنی میابيارز
ف يار هم شريرا دارد و بسي و گیار قويت بسيست، شخصياو انسان فوق العاده ا -

من معتقدم که او در . ستياو اهل سکوت ن.  تواند انسان را متقاعد کندی میبراحت. است
 یگر انتخاب خواهد شد و در سالهاينده برگزار خواهد شد، بار دي که در دسامبر آیانتخابات

 .ده ادامه خواهد دادي را که برگزیز راهينده نيآ
 و یويوستن بوليا با پيآ. ن به سود خلق بودي التیکايو حدت امر" اراچه گو "یايرو -
 رفته است؟يا تحقق پذين روي به اتحاد چپ ایليش



 

ن پروسه هنوز مراحل يا. ن زود استي التیکاي سخن گفتن در امریروزيهنوز از پ -
راه گانه قلعه محکم پس از کوبا فعال ونزوئالست که تازه در ي.  کندی می خود را طینيجن

رات را در يين تغيا.  و در خدمت گرفتن منافع به سود خلق خود گام برداشته استیسازندگ
. مي کنی احساس میگر به روشنيجاد کار، آموزش و امکانات دي، ایعرصه خدمات اجتماع

در آنجا . ن بودي التیکاي بزرگ در امریروزيک پي ی هم براستیويدر بول" مورالس"انتخاب 
 را ی دارد که او در قدرت چه اقداماتیز به آن بستگيرداشته شد و ادامه آن نن گام بيز اولين
 و در خدمت گرفتن منابع خود از دست ی رهائی برایويخلق بول.  سازدی تواند عملیم

 یليدر ش.  را پشت سر بگذاردیادي زیکارهايد پي هنوز بایه اروپائي و سرمای شمالیکايامر
ن يا. ربه فوق العاده که پزشک هم هست انتخاب شده است با تجین بار زني نخستیهم برا

 ی تواند و چه مید نشان دهد که چه مياو هم با. خته استي را برانگیاديانتخاب انتظارات ز
ز زمان خود را ي نیالبته هر امر.  را در برابر خود داردیاو مرحله دشورا. خواهد انجام دهد

. مي دهیادرانه خود را مانند کمک ونزوئال ارائه م برین کشورها کمک هايما به ا. الزم دارد
 .مي مشغولیسوادينه مبارزه با بي، در زمیويز در بوليدرحال حاضر ن

 ن را عرضه کنند؟ي التیکاي خودشان با امری توانند همبستگیمردم اروپا چگونه م -
 ی شناسم که فکر می را می هائیمن اروپائ. ، احترام متقابل استین همبستگيمهم تر -

. بشان دارنديدا کرده و درجيد حل همه مسائل ما را پي روزه به کوبا کل١۵ک سفر يکنند با 
 یاستعمارگران پرقدرت اروپائ.  مختلف داردی جنبه هایهمبستگ. ستينگونه نيکه ايدرحال
ن ي را در جامعه ما بوجود آوردند، ای ژرفی های ما را غارت کرده و نابرابری متمادیسالها
 . استی صنعتی و پروژه های تکنولوژینجا سخن بر سر کمک هايدرا.  شودد جبرانيبا
 !ه اروپا نگران حقوق بشر درکوباستياما اتحاد -
ز يقبل از هر چ.  شودی هم ختم میج نادرستيشه به نتايز و نادرست همياطالعات ناچ -
 اگر از حق و حقوق وخدمات.  شودی میم که صحبت از چه نوع حقوق بشريد مشخص کنيبا

گر جنبه ياز د. کسان درکوبا وجود داردي همه بطور ین حق برايم، اي صحبت کنیبهداشت
اگر .  هستندی اروپائی کشورهایار جلوتر از بعضيز مردم کوبا بسي نی حقوق اجتماعیها

ار ي و علم و فرهنگ دراختی وجود داشته باشد که در آن آموزش مجانیدرجهان کشور
ه ي است که ما در کوبا مشکل مسکن و وسائط نقلیعي البته طب.همگان باشد، آن کشور کوباست

ن محاصره به ما يا. کاستي از جانب امری از محاصره اقتصادیم، که آن هم ناشي داریعموم
. مي دهیافتن راه حل ادامه مي ینه همچنان به تالش براين زميالبته درا.  دهدید نمياجازه خر

آنچه من را .  بردیه رنج نمي هم از سوء تغذیسم و کي خانمان نداریما در کوبا فرد ب
 تواند ی واقعا نگران حقوق بشر در کوباست میاگر کس. استير و ري کند تزوی میعصبان

 یه اروپا فقط به ما فشار ميان بگذارد، اما چرا اتحاديات مشخص با من در ميآنر را با جزئ
 گذارند و آنها را یر فشار ميز کوچک را یچرا کشورها. دي گوی نمیزيکا چيآورد و به امر

ن کشورها آزاد يه اي علی هر اقدامی پرقدرت را برای کنند و کشورهای میمحاصره اقتصاد
 یکا اعتراض نمياز جانب امر" گوانتانامو"انه حقوق بشر دري گذارند؟ چرا به نقض وحشیم

ا نسبت به کوبا ه اروپا ريبانه حقوق بشر اتحادي عوام فری توانم نگرانیمن چگونه م. کنند
ه يه اروپا نگران حقوق بشر درکوباست و نگران حقوق بشر در اتحاديرم؟ اتحادي بگیجد

 را ی آموزش و خدمات بهداشتیعني، ی انسانین دستآوردهاي که بزرگترستياروپا ن
 . کرده استیخصوص

  
  
 


