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اعالم جمهوري در چين پس از سقوط امپراتوري اين كشور
در فاصله سالهاي  1907تا  ،1911پنج شورش عليه خاندان امپراتوري منچو در چين صورت گرفت كه همه آنها ،كم و بيش از انديشههاي انقالبي سون يات سن ،مبارز معروف چيني سرچشمه
ميگرفت .چهار شورش اول ،سركوب شد و هر بار عدهاي دستگير و تيرباران شدند .ولي شورش پنجم كه در روز نهم اكتبر سال 1911م آغاز شد ،با شدت عمل بيسابقه دولت و دستگيري و اعدام
صدها تن مواجه شده و بر خشم و نفرت عمومي افزود .از اين رو ،از روز يازدهم اكتبر آن سال ،شورش به شهرهاي بزرگ چين نيز منتقل شد .در اين زمان ،دربار كه احساس خطر ميكرد ،مردم را به
آرامش دعوت کرد و مخالفان را به آغاز مذاكره و آشتي ملي فرا خواند .در مذاكرات دولت پيشنهاد ميكرد حكومت مطلقه خاندان منچو به حكومت مشروطه سلطنتي تبديل شود و مجلس منتخب
مردم نيز بر كارها نظارت داشته باشد ،ولي نيروهاي انقالبي به چيزي جز تغيير رژيم و استقرار جمهوري رضايت نميدادند.

«ابتکار» به مناسبت سالمرگ لودویک میزس بررسی کرد

ساعت شنی

فیلسوفی در خدمت اقتصاد

استقرار نظامي انگلستان در ايران

.

 10اکتبر سال  1911میالدی ،برابر با  18مهر سال 1290هجري خورشيدي در
تهران خبري انتشار يافته بود به اين مضمون كه در اجراي پيماننامه سال 1907
انگلستان و روسيه مبني بر تقسيم وطن ما ،اصطالحا به دو منطقه نفوذ ،دولت انگلستان
در بوشهر و سپس مناطقي پيرامون مناطق نفتخيز (خوزستان) نيروي نظامي مستقر
خواهد كرد.
اين نيرو كه هند را با كشتي ترك كرده بود  12روز بعد بوشهر را عمال اشغال نظامي
كرد و در آنجا باقي ماند و بعدا به همين ترتيب شهر آبادان و  ...تحت كنترل نظامي
انگلستان در آمدند .انگلستان هيچگاه از نقاط حساس و نفتدار خاور ميانه چشم برنگرفته
است و استقرار آن در منطقه بصره از  2003به همين دليل بوده است كه به اصرار،
از آمريكا خواست كه تمشيت امنيت در جنوب عراق را به نيروهاي انگليسي بسپارد.
همكاري لندن با دولت واشنگتن از نخستين روز عمليات نظامي افغانستان در اكتبر
 2001نيز به همين دليل بوده است .همين دولت لندن بود كه در اكتبر ( 2008ماه
جاري) دشواري پيروزي نظامي در افغانستان را مطرح ساخت كه دولت آمريكا بعدا به
تكرار آن پرداخته است و اصحاب نظر مي گويند كه «ناتو» را درافغانستان سياست دگر
آمده و احتماال مي خواهد از اينجا (افغانستان) به كشورهاي همسايه آن در شمال و غرب
فشار وارد سازد و اين فشار درحقيقت ايستادگي در برابر روسيه است كه كمر به اخراج
غرب از اطراف خود بسته است.

تأسيس اتحاد سه گانه ميان اتريش ،آلمان و ايتاليا

پس از آنكه اتحاد دوگانه در سال 1879م بين اتريش و آلمان ايجاد شد و سنگ
بناي نظام بين المللي شكل گرفت ،ايتاليا نيز در سال 1881م به اين پيمان پيوست
و با تأسيس اتحاديه جديد در دهم اكتبر آن سال در وي ِن ،نام اين تش ُّكل به اتحاد
سهگانه تغيير يافت .اين پيمان كه در دروههاي پنج ساله تجديد ميشد ،تا اوايل جنگ
جهاني اول ادامه داشت .بر اساس اتحاد سه گانه ،چنانچه ايتاليا مورد حمله فرانسه
قرار ميگرفت ،آلمان و اتريش به كمكش ميشتافتند و در صورت حمله فرانسه به
آلمان ،ايتاليا به حمايت از آلمان برميخاست .همچنين اگر هر يك از سه كشور مورد
حمله دو يا چند قدرت بزرگ قرار ميگرفتند ،كشورهاي هم پيمان به ياري او ،وارد
جنگ ميشدند .اين پيمان بازتاب نارضايتي ايتاليا از اشغال تونس از سوي فرانسه
در آن سالها بود و براي بيسمارك ،صدر اعظم آلمان نيز يك موفقيت ديپلماتيك
به شمار ميرفت ،چرا كه در صورت حمله فرانسه به آلمان ،آلمان از كمك متحدان
خود برخوردار ميشد .همچنين به موجب اين اتحاد ،سه كشور به كمك هم ،مقاصد
سياسي خود را در نقاط مختلف دنيا عملي ميكردند .با وجود همه اطميناني كه آلمان
و اتريش به ايتاليا داشتند ،مع هذا ،پيمان اتحاد مثلث تا آخر ادامه نيافت و ايتاليا با
آغاز جنگ جهاني اول ،از عضويت در آن كنارهگيري كرد ،چرا كه معتقد بود تجاوز
درنهايت اين پيمان در سال
اوليه از جانب فرانسه نبوده است و آلمان متجاوز ميباشد.
ْ
1914م از هم پاشيد.

سال گشت مرگ مامون ،خليفه اي كه مادرش ايراني بود

دهم اكتبر سال  833ميالدي مامون هفتمين خليفه عباسي كه مادرش يك ايراني
بود ،در جريان لشكركشي به آناتولي (تركيه آسيا) براي جنگ با روم شرقي ،در شهر
سارد ناگهان درگذشت .وي  47ساله بود و  20سال خالفت كرده بود .هارون الرشيد
پدر او ،قبال مامون را به عنوان جانشين امين (پسر ديگرش) اعالم كرده و وي را
فرمانداري كل خراسان داده بود كه پس از مرگ پدر ،امين فرزند خود موسي را
جانشين اعالم كرد و اين كار ،فرصت مناسبي به دست ميهندوستان استقالل طلب
ايراني داد تا به نام حمايت از مامون بپاخيزند ،ارتش امين را در سه نبرد از جمله جنگ
ري شكست دهند بغداد را بگيرند و سر امين را براي مامون به خراسان بفرستند .ميدان
جنگ ري ،محل امروز تهران بود.
با اين كه از آن پس بغداد در دست مقامات منصوب از جانب مامون بود ،وي سالها
از شهر مرو (پايتخت وقت خراسان) بر امپراتوري اسالمي كه تا اسپانيا امتداد داشت
حكومت مي كرد .مامون مردي دانش پرور و آگاه از افكار فالسفه يونان باستان بود و به
همين منظور بيت الحكمة بغداد را با يك كتابخانه بزرگ تاسيس كرده بود .در دوران
خالفت مامون ،اداره امور امپراتوري در دست ايرانيان بود و نامزدهاي هر مقام پس از
گذراندن امتحان معلومات ،بررسي تجربه و تعيين ميزان شايستگي آنان و ياد كردن
سوگند منصوب مي شدند .مامون که عامل شهادت امام رضا (ع) بود پس از درگذشت
وی ،برادرش المعتصم خليفه شد.

علیرضاصدقی
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لودویک هاینریش الدر فن میزس فیلسوف ،اقتصاددان
مکتب اتریش و لیبرال کالسیک بود .او از چهرههای برجسته
مکتب اتریشی تفکر اقتصادی شد و بیش از همه به خاطر
کارهایش در زمینه پراکسیولوژی شناخته میشود .او در
 ۱۹۴۰در هراس از اشغال سوییس به دست رایش آلمان به
ایاالت متحده مهاجرت کرد .او بر جنبش لیبرترین در ایاالت
متحده در میانه قرن بیستم تاثیر قابل توجهی گذاشت.
او را بیش از همه برای نوشتن کتابهای تئوریک تاثیرگذاری
چون «عمل انسانی»« ،سوسیالیسم»« ،تئوری و تاریخ» و چندین اثر
مطرح دیگر میشناسند؛ اما او همچنین در مجموعه درس گفتارهایی
که سال  ۱۹۵۹در آرژانتین ایراد شدند ،با زبانی غیرتخصصی که
برای اهالی کسبوکار ،استادان و معلمان و دانشجویان سایر رشتهها
قابلاستفاده باشد به تشریح رئوس اندیشه اقتصادی خود پرداخت.
او در تجزیه و تحلیل تئوری خود با زبانی ساده بسیار چیره دست
بود .واقعیتهای مهم تاریخی را با اصول اقتصادی تشریح میکند.
نشان میدهد که چطور سرمایهداری نظام سلسله مراتبی اروپای
زمان فئودالیسم را از هم پاشاند و پیامدهای سیاسی روی کارآمدن
انواع مختلف دولتها را حالجی میکند .از دیگر رئوس کار او بررسی
نارساییهای سوسیالیسم و دولت رفاه است و نشان میدهد که چطور
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با آزادی در نظام سرمایهداری
میتوانند مقاصد خود را برآورده سازند.
زندگی و زمانه میزس
پدر وی ،آرتور فون میزس ،مهندس راهآهن و کارمند دولت و
مادرش ،آدله فون میزس بود .فون میزس هنوز در سن کودکی
بود که خانوادهاش به میهن مهاجرت کردند .وی در  ۱۸۹۲به
 Akademisches Gymnasiumوارد شد و در آن جا به
آموزش علوم انسانی پرداخت و با هانس کلسن همکاری کرد .او
از ابتدا عالقه خاصی به تاریخ و سیاست داشت .به همین خاطر
پس از فارغالتحصیلی در سال  ،۱۹۰۰در دپارتمان حقوق و علوم
دولتی در دانشگاه وین شروع به تحصیل نمود .فون میزس ،کار
خود را تحت نظر کارل گرومبرگ و با طرفداری از مکتب تاریخی
در علوم سیاسی آغاز کرد .در این مکتب بر تحقیق و پژوهش
تاکید شده و اهمیت چندانی به تحلیل نظری داده نمیشود .اما
میزس در پاییز  ۱۹۰۳کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته کارل
منگر را که متنی بنیادین در مکتب اقتصاد اتریش است مطالعه
کرد و مطالعه این کتاب او را از این روش تاریخگرایانه دور کرد .وی
در سالیان بعد ،به ویژه در سمینار اویگن بوم فن باورک ،وزیر مالی
سابق و مدافع مکتب اتریش ،به تعمیق مطالعات خود در زمینه
تئوری اقتصادی پرداخت.
فون میزس در فوریه  ۱۹۰۶فارغالتحصیل شد .وی کار خود را به
عنوان کارمند دولت در اداره امور مالی اتریش آغاز نمود ،اما بعد از
چند ماه به دلیل بیزاری از سازمانهای دولتی آن جا را ترک کرد.
پس از آن ،دو سال در یک شرکت حقوقی در وین به عنوان کارآموز،
مشغول به کار شد و همچنین ،شروع به تدریس اقتصاد کرد .در
اوایل سال  ،۱۹۰۹به «اتاق تجارت و صنعت وین» ملحق شد که به
مدت ۲۵سال در آن جا مشغول به کار بود .این نهاد ،در آن زمان یک
سازمان نیمه دولتی بود و از طریق نشریاتی که به چاپ میرساند،
اثر قابل مالحظهای بر سیاست اتریش میگذاشت .فون میزس ،به
موازات فعالیت حرفهای و شغلیاش ،عالیق بلندپروازانه دانشگاهی
و علمی خود را دنبال کرد و رسالهای در باب پول و بانکداری به
نگارش درآورد.
وی با نوشتهای که با عنوان des Geldes under
 Umlaufsmittelدر سال  ۱۹۱۲به رشته تحریر در آورد و در
 ،۱۹۳۴با عنوان «تئوری پول و اعتبار» به انگلیسی ترجمه شد ،دو

تاثیر پایدار بر علم اقتصاد نهاد .وی نشان داد که تئوری ارزش منگر،
چگونه در رابطه با پول به کار میرود و نیز ،تئوری چرخه تجاری
جدیدی را مطرح کرد که طبق آن آشکار شد ،بحرانهای اقتصادی
نتیجه تخصیص نامطلوب منابع هستند که در نتیجه تورم روی
میدهند .او همچنین نشان داد که پول به هیچوجه نمیتواند خنثی
باشد و افزایش حجم پول ،همیشه اثرات بازتوزیعی خواهد داشت.
فون میزس ،در جنگ جهانی اول ،به عنوان افسر توپخانه
اتریش– مجارستان و همچنین به عنوان مشاور اقتصادی وزارت
جنگ به خدمت مشغول بود .او تجارب با ارزشی از تحرک سیاست
مداخلهگری و واقعیتهای سوسیالیسم جنگ به دست آورد ،که بعدا ً
در تئوری سوسیالیسم خود به کار گرفت .وی در آخرین سال جنگ،
به مقام موجه و معتبر -اما بدون برخورداری از حقوق« -استاد برتر»
دانشگاه وین دست یافت.
کوتاه سخن آن که فون میزس پس از جنگ ،به همکار دولت
جمهوریخواه و جدید اتریش آلمان (نامی که تا سپتامبر ۱۹۱۹
توسط حکومت اتریش به کار گرفته میشد) تبدیل شد .وی در
مسائل مالی مرتبط با امور خارجی صاحبنظر بود .اما مهمترین
موفقیت عملی وی در ایندوره ،متقاعد ساختن اوتو باور (Otto
 ،)Bauerرهبر حزب سوسیالیست و دوست سابق و دانشجوی
همانند خودش ،به این بود که نباید به کودتای سوسیالیستی مبادرت
کرد .او همچنین کتابی را منتشر کرد که در آن به توضیح سقوط
اتریش مجارستان چندفرهنگی پرداخت .میزس ،در Nation Staat
()1919 )und Wirtshaftکه در  ،۱۹۸۳با عنوان «ملت ،حکومت
و اقتصاد» به انگلیسی ترجمه شد) ادعا میکند که امپریالیسم
آلمانی ،نتیجه به کارگیری قدرت حکومت برای حل مشکالت جوامع
چندفرهنگی -که در استانهای شرقی اتریش و آلمان رواج داشتند-
بود هاست.
فون میزس در پاییز  ،۱۹۱۹مشهورترین مقالهاش با عنوان
«محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی» را نوشت .وی در این
مقاله چنین بحث میکند که رهبر سوسیالیست ،از ابزار الزم برای
تخصیص عقالنی منابع ،که همان محاسبه و برآورد اقتصادی است،
محروم میباشد و در یک اقتصاد سرمایهداری تنها قیمتهای پولی
هستند که مقایسه پروژههای سرمایهگذاری جایگزین را به صورت
یک واحد مشترک امکانپذیر میسازند .وی دو سال بعد ،رسالهای
را درباره سوسیالیسم منتشر ساخت که تاثیر سرنوشتسازی بر
رهبران بعدی جریان روشنفکری ،یعنی افرادی چون هایک و ویلهلم
ریکه نهاد .اینان کسانی بودند که پس از جنگ جهانی دوم ،نهضت

نوپای نئولیبرال را رهبری کردند .میزس در اوایل دهه  ،۱۹۲۰با
موفقیت به مبارزه با تورم در اتریش پرداخت و توانست تاثیر مهمی بر
اصطالحات پولی و مالی سال  ۱۹۲۲بگذارد .با این حال نتوانست از
افزایش مداوم دخالتهای دولت و تیرگی اوضاع مالی عمومی اتریش
جلوگیری کند .میزس یک تئوری کام ً
ال جدید درباره سیاستهای
مداخلهگرایانه پایهگذاری نمود که نشان میدهد مداخلهجوییهای
دولت ،ذاتاً ضد تولید است .این تئوری ،عم ً
ال همه اشکال سیاستهای
راه سوم را منتفی دانسته و سرمایهداری اقتصاد آزاد را به عنوان تنها
گزینه معنادار و ارزشمند از میان گزینههای سیاسی موجود تعیین
نمود .میزس در سال  ،۱۹۲۷در  ،Liberalismusفلسفه سیاسی
خود مبنی بر اصالت فایده را به طور مختصر و موجز ،ارائه کرد.
میزس در اواخر دهه  ،۱۹۲۰انتشار مقاالتی در باب خصلت
معرفتشناسی علم اقتصاد را آغاز کرد .وی معتقد بود که علم اقتصاد
را نمیتوان با تحلیل دادههای قابل مشاهده ،رد کرد یا بر آن صحه
گذاشت .از دید وی ،اقتصاد ،همانند ریاضیات یا منطق یا هندسه،
یک علم مقدماتی است .عالوه بر آن ،اقتصاد تنها جزیی از یک
علم اجتماعی گستردهتر است که وی بعدا ً نام آن را «پراکسلوژی»
( ،)Praxeologyبه معنای منطق عمل انسان نهاد .فون میزس
نهایتاً مسیرهای مختلف کاریاش را با یکدیگر تلفیق نموده و بدین
طریق در سال  -۱۹۳۴زمانی که صاحب کرسی روابط اقتصادی
بینالمللی در انجمن دانشآموختگان مطالعات بینالملل در ژنو بود-
رسالهای پراکسلوژیک را به رشته تحریر درآورد .وی تا سال ۱۹۴۰
در این مقام بود و در همین سال بود که باالخره رسالهاش با نام
 Nationalokonomieبه چاپ رسید.
در  ،۱۹۳۸زمانی که در ژنو بود ،با مارگیت سرنی با نام خانوادگی
پدری هرزفلد ازدواج کرد و بعدها دختر ناتنیاش گیتاسرنی ،به
نویسنده مشهوری تبدیل شد .آنها از این ازدواج صاحب هیچ
فرزندی نشدند.
میزس ،در ژوالی  ،۱۹۴۰ژنو را ترک کرد تا مبادا به اسارت ارتش
آلمان درآمده یا توسط دولت سوئیس به آنها تحویل داده شود .وی به
نیویورک رفت و در  ۱۹۴۶به شهروند ایاالت متحده تبدیل گردید و
بدینگونه ،زندگی جدیدی را آغاز کرد .فون میزس ابتدا به استخدام
اداره ملی تحقیقات اقتصادی درآمد ،سپس به عنوان مشاور انجمن
ملی تولیدکنندگان مشغول به کار شد و نهایتاً در سال  ،۱۹۴۵به
عنوان استاد مدعو دانشگاه نیویورک انتخاب گردید .او به مدت ۲۴
سال پس از آن ،کماکان در این دانشگاه به فعالیت مشغول بود.
میزس در ایاالت متحده ،به «رییس معنوی» نهضت تازه جان گرفته

لیبرتارین تبدیل شد و فضای مکتب اتریش را بهگونهای مشخص و
آشکار بر آن حاکم کرد .روابط نزدیک «بنیاد آموزشهای اقتصادی»،
«صندوق ویلیام والکر» و «بنیاد  ،»Earhartپشتوانه مالی و سازمانی
الزم را برای وی فراهم آورد .تاثیر و نفوذ فون میزس ،در سالهای
پس از انتشار ویرایش انگلیسی رساله پراکسولوژیکش با عنوان «عمل
انسان» ( )۱۹۴۹به حداکثر میزان خود رسید.
سخنرانیها و سمینارهای وی در دهه  ۱۹۵۰در دانشگاه نیویورک،
سبب پرورش رهبران روشنفکر بسیاری در جریان لیبرتارینیسم پس
از جنگ شد .افرادی چون موری روتبارد ،هانس سنهولز ،جورج
رایسمن ،رالف رایکو ،لئونارد لیگیو و ایزرائل کرزنر از این دستهاند .توان
و قدرت تولید فون میزس در دهه  ۱۹۶۰به گونه بسیار قابلمالحظه
و شدیدی کاهش یافت .او تا  ۱۹۶۹در دانشگاه نیویورک به تدریس
پرداخت و در همین شهر نیز از دنیا رفت .به واقع وی ،برای مدت
تقریباً چهاردهه ،رهبر بالمنازع مکتب اتریش در علم اقتصاد بود.
اندیشهها
میزس به طور گستردهای به عنوان یک لیبرال کالسیک مینوشت
و سخنرانی میکرد و همچنین یکی از رهبران مکتب اقتصادی اتریش
بود .او در رساالتش درباره اقتصاد ،به آشکارسازی بنیانهای مفهومی
پرداخت که آن را  Praxeologyنام نهاد .علم اعمال انسان یک
کنششناسی انسان .بسیاری از آثار او در مورد دو موضوع اقتصادی
بودند :ـ اقتصاد پولی و تورم؛ ـ تفاوت بین اقتصاد دولتی و تجارت آزاد.
میزس میگوید پول به خاطر مطلوبیتش در ابتیاع دیگر کاالها
مورد تقاضا است و نه به خاطر خودش و اینکه هر گسترش عرضه
پولی ،به استثنای عرضه مسکوکات ،موجب ایجاد سیکلهای تجاری
رونق و رکود میشود .دیگر معاضدت قابل توجه میزس بحث او در
این باب بود که سوسیالیسم به لحاظ اقتصادی به خاطر مشکل
محاسبات اقتصادی میبایست شکست بخورد .میزس بیان کرد که
بدون اقتصاد بازار هیچ سیستم قیمتگذاری کارآمدی وجود نخواهد
داشت .چیزی که او برای دستیابی به یک تخصیص عقالنی کاالهای
سرمایهای به بارآورترین استفادهشان الزم میدانست .سوسیالیسم
شکست میخورد چراکه بر اساس گفته فون میزس تقاضا بدون
قیمتها قابل محاسبه نیست .این بحث توسط دیگر پیروان مکتب
اتریش مثل فون هایک به صورت مفصل و مبسوط پرورده شد .خود
میزس چنین مینویسد« :واژگان معمول زبان سیاسی احمقانه
هستند .چپ چیست و راست چیست؟چرا هیتلر باید راست باشد و
استالین ،دوست موقت او ،چپ؟چه کسی مرتجع است و چه کسی
ترقیخواه؟ارتجاع در برابر یک سیاست نابخردانه محکوم نیست و
پیشرفت به سوی آشوب ستودنی نیست .هیچ چیز نباید تنها به خاطر
آنکه جدید است ،رادیکال است یا مد روز است پذیرفته شود .اگر
دکترینی که راست کیش ( )Orthodoxبر آن ایستادگی میکند
بیعیب و مستحکم باشد آنگاه ارتدوکسی ( )Orthodoxyیک
شر نیست .چه کسی ضد کارگر است؟آن کسانی که میخواهند
کارگران را به سطح روسیه نزول دهند یا کسانی که برای کارگران
استانداردهای سرمایهدارانه آمریکا را طلب میکنند؟چه کسانی
ملیگرایند؟آن کسانی که میخواهند کشورشان را لگدمال چکمه
نازیها کنند یا آن کسانی که کشورشان را مستقل میخواهند؟».
یکی از قابل توجهترین نظریات میزس این بود که سوسیالیسم از
نظر اقتصادی محکوم به شکست است .در مقالهای در  ،۱۹۲۰میزس
اینگونه نوشت که یک دولت سوسیالیست نمیتواند محاسبات
اقتصادی الزم برای سازماندهی موثر یک اقتصاد پیچیده را انجام
دهد .با اینکه اقتصاددانان سوسیالیستی چون اسکار لنج و آبا لرنر با او
مخالفت کردند اما اقتصاددانان مدرن متفقالقولند که بحث میزس به
همراه توضیحات هایک بر آن درست است.
میزس معتقد بود که حقیقتهای اقتصادی از یک سری بدیهیات
روشن نشأت میگیرند و نمیتوان آنها را به صورتی تجربی آزمایش
کرد .او نظرات خود را در مهمترین اثرش ،کنش انسانی ،و سایر
انتشاراتش شرح داد هرچند که چندان در جذب اقتصاددانان خارج از
مکتب اتریش موفق نشد .میزس همچنین یکی از طرفداران مهم لسه
فر بود؛ او معتقد بود دولت در هیچ جای اقتصاد نباید دخالت کند.

بازتاب کشته شدن چهگوارا در روزنامههای ایران
پنجاه سال پیش در اکتبر ( ۱۹۶۷مهر  )۱۳۴۶از بولیوی خبر رسید که ارنستو
چهگوارا کشته شده است .آن زمان دو سالی بود که از «الچه» خبری نبود و
حاال ناگهان از زبان دشمنان او خبر کشته شدنش شنیده میشد.
پذیرفتن این خبر به صرف اینکه ارتش بولیوی آن را اعالم کرده به خصوص برای
نزدیکان و هواداران چهگوارا دشوار بود ،برای همین با انتشار خبر ،تردیدها درباره صحت
آن شروع شد .بیشتر از اینکه پرسیده شود چهگوارا چرا و چگونه کشته شده ،سوال
میشد که آیا او واقعا کشته شده است؟
از تردید در تیترها تا تایید و تکذیبها
مطبوعات ایران هم در انعکاس خبر کشته شدن چهگوارا تحت تاثیر همین فضا بودند.
از روز سهشنبه هجدهم مهرماه  ۴۶که خبرهای مربوط به مرگ چهگوارا به نیمصفحه
نخست روزنامهها راه پیدا کرد ،تیترها بوی تردید میداد.
«چهگوارا کشته شد؟« تیتری بود که روزنامه کیهان عصر روز سهشنبه برای خبر
ل چه» انتخاب کرد (این روزنامه البته آن روزها به جای «چهگوارا» از
کشته شدن «ا 
عنوان «کهگوارا» استفاده میکرد) .اطالعات هم تیتر مشابه و سوالی «آیا چهگوارا کشته
شده؟» را برگزید.
روزنامه کیهان در متن خبر خود درباره مرگ ارنستو چهگوارا نوشت ...« :در اعالمیه
ارتش بولیوی گفته شده در طی زد و خورد بین چریکها و نیروهای دولتی سه سرباز
کشته و چهار نفر مجروح شدند .اما این اخبار هنوز رسما تائید نشده است .مساله ناپدید
شدن گوارا مسالهای است که هنوز احدی از صحت و سقم آن آگاهی ندارد»...
خبرها قطعی نبودند .رسانهها و مردم در انتظار اخبار تکمیلی و تازهتری بودند که
ابهام و تردیدها را برطرف کند .افکار عمومی هنوز قانع نشده بود .در چنین شرایطی
دولت بولیوی دست به کار شد و کنفرانسی مطبوعاتی تشکیل داد .در این کنفرانس
جدا از پاسخ به سواالت خبرنگاران ،جسدی که گفته میشد متعلق به چهگواراست هم
در معرض شناسایی خبرنگاران گذاشته شد .در آنجا همچنین اثر انگشت جسد با اثر
انگشتی که قبال از چهگوارا گرفته شده بود ،تطبیق داده شد .کار البته به اینجا هم ختم
نشد و دولت بولیوی برای رفع تردیدها یک سند دیگر نیز رو کرد؛ این سند دفترچه
خاطرات «الچه» بود که زمان مرگ ،همراه او و در کولهپشتیاش قرار داشت.
روزنامههای روز چهارشنبه  ۱۹مهر با تیترهایی مثل «قتل چهگوارا تائید شد» به
انعکاس اخبار این کنفرانس پرداختند .جدا از اینها عدم پذیرش کشته شدن «چه» از
طرف خانوادهاش هم خبری بود که در روز چهارشنبه میان خبرهای مربوط به مرگ او
جلب توجه میکرد .کیهان در اینباره نوشت ...« :با آنکه مقامات دولتی مرگ «چهگوارا»
را تائید کردهاند ،اعضای فامیل اشرافی این انقالبی آرژانتینیاالصل کوبایی از قبول و

باور این خبر سر باز میزنند .بعضی از افراد فامیل او عقیده دارند که «چهگوارا» دو سه
سال پیش مرده است و برخی میگویند او زنده است و در چند نهضت سیاسی پنهانی
فعالیتمیکند»...
آن روزها روزنامه اطالعات صفحهای داشت که در آن مقاالت خارجی روز ترجمه
میشد .مسئوالن وقت روزنامه به مناسبت خبرهای منتشر شده درباره چهگوارا مطلب
اصلی این صفحه در روز چهارشنبه را به او اختصاص دادند؛ مطلبی با عنوان «چهگوارا،
مرد اسرارآمیز آمریکای التین» .در بخشی از این مطلب با اشاره به آشنایی چهگوارا با
فیدل کاسترو آمده ...« :این شناسایی سرآغاز یک همکاری حیرتانگیز بین دو مرد
انقالبی بود .گوارا با برتری فکری فوقالعاده ،صداقت و صراحت لهجهای که از خود نشان
داد فیدل کاسترو را تحت تاثیر قرار داد تا جایی که مردم «سیرا» اغلب در صحبتهای
خصوصی به شوخی میگفتند :آنچه را که «چه» امروز میگوید «فیدل» فردا خواهد
گفت .به هر حال «چه» به زودی در ردیف یکی از همکاران و معاونان درجه اول کاسترو
قرار گرفت » ...آن روزها «دوست فیدل کاسترو» عبارتی بود که برای توصیف ارنستو
چهگوارا به ویژه در روزنامه اطالعات استفاده میشد« .انقالبی معروف آمریکای التین»،
«از رهبران انقالب کوبا» و «از برجستهترین خبرههای جنگهای چریکی» نمونههای
دیگری از عباراتیاند که روزنامههای کثیراالنتشار چهل و چهار سال پیش ،در جریان
ل چه» برای توصیف او استفاده میکردند.
انعکاس خبرهای مربوط به کشته شدن «ا 
از دفن مخفیانه تا افسانه «الچه»
ل چه» همچنان ادامه داشت .روز پنجشنبه  ۲۰مهر باز هم نام
خبرهای تازه درباره «ا 
او به تیتر روزنامهها راه پیدا کرد .انتشار بخشی از یادداشتهایی که چهگوارا در دفترچه
خاطراتش نوشته بود و دفن مخفیانه او در روز چهارشنبه ،مهمترین اخباری بودند که
پنجشنبه از طریق روزنامههای ایران و جهان درباره چهگوارا منتشر شدند .روزنامه کیهان
ن روز درباره دفن ناگهانی ارنستو نوشت ...« :جسدی که مقامات بولیوی میگویند
در ای 
متعلق به «چهگوارا» است ،دیروز به آرامی در گور بینام و نشانی به خاک سپرده شد
و مراسم کلیسای کاتولیک هنگام تدفین انجام گردید ...یکی از مقامات نظامی بولیوی
گفت محل گور «چهگوارا» را معلوم نخواهند کرد تا بعدها به صورت یک زیارتگاه
درنیاید ...مقامات بولیوی گفتند که جنازه چهگوارا از روز سهشنبه گذشته که عدهای
روزنامهنگار آن را دیدند متعفن شده بود و از این رو زود آن را دفن کردند » ...این روزنامه
در این روز همچنین از زبان سخنگوی نظامی بولیوی از پرداخت جایزهای معادل ۳۲
هزار تومان آن زمان به کسانی که چهگوارا را کشتند ،خبر داد.
از تکذیب برادر تا تائید کاسترو
روز پنجشنبه هم پرونده اخبار مربوط به ارنستو چهگوارا بسته نشد .این قصه سر

دراز داشت .انگار قرار نبود نام «الچه» به این زودیها از اخبار رسانهها کنار رود .این
بار به خاطر صحبتهای برادر او« ،روبرتو» بود که نامش در روزنامههای روز یکشنبه
بیست و سوم مهرماه نقش بست .روبرتو مدعی شده بود برادرش همچنان زنده است
و آن فرد کشته شده شخص دیگری بوده است .روزنامه اطالعات هم نوشت که شب
همان روز فیدل کاسترو نطقی خواهد داشت تا در آن نظرش را درباره مرگ چهگوارا
بیان کند .صحبتهای او با توجه به رابطهاش با «الچه» میتوانست نقشی تعیینکننده
داشته باشد.
کاسترو همان شب در نطقی رادیویی با تائید صحت سخنان مقامات بولیوی

درباره مرگ چهگوارا آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که هنوز به زنده بودن
او امیدوار بودند .فردای آن روز روزنامهها از قول کاسترو نوشتند ...« :عکسها
واقعی است و خاطرات تقویم بغلی او عین حقیقت است .برای ما هرگز امکان ندارد
باور کنیم ادعای دولت بولیوی اساسی دروغ دارد و باید با کمال تاسف اعالم کنیم
که درگذشت چهگوارا ،حقیقت محض است»...کاسترو در اواخر صحبتهایش به
مناسبت مرگ چهگوارا در کوبا سه روز عزای عمومی اعالم کرد .سفر برادر ارنستو
به کوبا برای مذاکره درباره مرگ او هم از دیگر اخبار مطبوعات روز دوشنبه یکم
آبان ماه درباره چهگوارا بود.

