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  مرگ يک قھرمان  واقعی

  
شناس کوبا با ناله  تن از مردم حق ميليونھا.  رھبر انقالبی اين کشور را اعالم کرد"فيدل کاسترو"دولت کوبا مرگ 

عده ای از مخالفان انقالب  کوبا که منافع طبقاتی خود را از دست . وشيون به کوچه ھا ريختند و داد و فغان سر دادند

در خدمت دستگاه ھای استخباراتی امريکا بوده اند، در شھر ميامی ايالت فلوريدا به رقص و پايکوبی ا داده و سال ھ

ً پايان انقالب کوبا است و  بعدا اين گروه کاستروو خاين به کشور به اين عقيده اند که مرگ اين مردم مرتجع . پرداختند

مردم واقعی سرزمين کوبا از آزمون تاريخ . پارازيت به کوبا بر خواھند گشت و قدرت را در دست خواھند گرفت

با زير پای بتوانند   عمال کوبائی استعمارشود که تصور نمی. موفقانه بدر شده اند و می توانند خير  و شر خود را بفھمند

  .  تبديل نمايندجديدی ويرانکدۀ اريکۀ قدرت قرار گيرند و کوبا را به يک بارديگربر نمودن دستاوردھای مردم کوبا

 سالگی چشم از جھان بست و مردم خود را ٩٠ نوامبر در سن ٢۵ شب ی رھبر انقالب کوبا در نيمه ھا"فيدل کاسترو"

 ملت و کشورش را از دست استعمار و عمالش رھانيد و برای کوبای کوچک يک  "کاسترو". يمی نشانددر ماتم دا

 تنھا به مردم کوبا متعلق نبود بلکه محبوبيتش در دل ميليون ھا "کاسترو".  دست آورده جايگاه بزرگ در سطح جھانی ب

 تا آخرين رمق "کاسترو".  وجدان ياد می کردند يک انسان شرافتمند و باابۀ داشت که از او به مثیتن مردم جھان جا

. خواھان ملجای الھام و آموزندگی بودجھانی اش برای ھمه آزاديبود و شخصيت مترقی حيات در خدمت بشريت 

 مانند کوبا زيست یولو که در کشور کوچکو انتخاب راه درست،  به جھان نشان داد که مردم با عزم راسخ "کاسترو"

جنبشھای رھائيبخش " کاسترو"اگر مبارزات جھانی . امپرياليسم را به عقب رانند و کسب آزادی نمايندتوانند  کنند، می

 نبود، افريقای جنوبی و انگوال ھنوز ھم در حلقۀ بردگی و استعمار دست و پا می به مثابۀ فراھم کنندۀ شرط پيروزی

  .زدند
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 مايل از سواحل فلوريدا فاصله ٩٠ اين کشور کوچک که ، ،١٩۵٩از روز اول استقرار نظام انقالبی در کوبا در سال 

اما بعد از ھر توطئه، مردم کوبا .  استقرار گرفته ،دارد، آماج حمالت و توطئه ھای امپرياليستی که تا حال ادامه دارد

اوز خليج در تج. و رھبرانش با ارادۀ مستحکم  بر دشمنان کوبا غلبه کردند و استقالل کشور شان را محفوظ نگھداشتند

خوک ھا، امريکا ھزار ھا  مزدور کوبائی را برای حمله به کوبا تعليم و تربيه داد، الکن با چنان افتضاحی شکست را 

 و  يارانش "کاسترو"ھمين رھبری سالم و عشق به مردم و ميھن . ال رفتؤنصيب شدند که حيثيت جھانی امريکا زير س

 شھرت "کاسترو"شخصيت جھانی . شيد و عزت کوبا را  برافراشته نگھداشتبود که کوبا را از افغانستان شدن نجات بخ

 نيرو ھا کوبائی نقش تاريخی در حمايت از حاکميت و استقالل انگوال، الجزاير و حبشه برای مدتھادر افريقا . آفاق داشت

 ١۵٠٠به تعداد . رھائی از بردگی شدنددست آوردن آزادی و  ه بازی کردند و الھام بخش سياھان افريقای جنوبی در ب

داکتران کوبائی خدمات ارزنده ای .  عرب و اسرائيل در سوريه خدمت نمودند١٩٧٣تن از نيرو ھای کوبائی در جنگ 

معلمان و متخصصان کوبائی تا حال در سراسر کشور ھای جھان سوم می روند و . در جريان جنگ ويتنام انجام دادند

  .  کشور ھا کمک می کنند  و تجارب علمی و عملی خود را در  اختيار آنھا قرار می دھندبه مردم بی بضاعت آن

سياست مداران غرب متوقع بودند که . سقوط سوسيال امپرياليسم شوروی، آرزوی ھای استعماری را دوباره تازه کرد

بازھم غرب در . واھد افتاددامن غرب خ کوبا ھم مانند شوروی به تاريخ سپرده خواھد شد و مثل اروپای شرقی در

 به وسيلۀ ارتش سرخ آزاد نشده بود تاغربيان نمی دانستند که کوبا . انقالب کوبا تداوم يافت و پابرجا باقی ماند. اشتباه بود

انقالب کوبا ساخت مردم کوبا و . مانند نظام ھای  دست نشاندۀ مسکو در اروپای شرقی و افغانستان مضمحل گردد

سرانجام، .  روی ھمين دليل است که امريکا نتوانست انقالب کوبا از پا در آورد.   بيرونی نداشتأمنشرھبرانش بود و 

اين امريکا بود نه کوبا که سر آشتی را خم کرد و ادارۀ اوباما اين ابتکار را در دست گرفت و يخ ھای شش دھه را 

ه مداخالت امريکا در کوبا و ساير کشور ھای  سبب خواھد شد ک"کاسترو"نبود . خطر ھنوز ھم در کمين است. شکست

. امريکای التين افزايش يابد و عمال کوبائی دستگاه ھای استخباراتی کشور ھای بيگانه خراب کاری کنند و توطئه نمايند

مار  در دام استعًمجددادانيم که  مردم کوبا بيدار و آگاھند و نخواھند گذاشت  که کشور آزاد و سربلند شان  اين را می

  .بيفتد

 برای مقامات دولت مستعمراتی کابل می آموزاند که راه مبارزه و آزادگی را "کاسترو"شخصيت سياسی و مبارزاتی 

 ميھن فروش توصيه "مسعود"  به پيروان "کاسترو"شخصيت تاريخی . در پيش گيرند و خود را از بردگی نجات دھند

  . و به سوی راستی و رستگاری بشتابندمی کند که از  قھرمان پرستی تھوع آور بپرھيزند 

 در مبارزه عليه امپرياليسم، دو اشتباه بزرگ را ھم در سياست خارجی خود "کاسترو" ،با وجود شخصيت استثنائی

شد، به ھمان اندازه به سوی شوروی می  که، به ھر اندازه ای که فشار امريکا بر کوبا بيشتر می اول اين. مرتکب شد

 جانب شوروی و بلوک شرق را هدر ملل متحد ھميش. ای سوسيال امپرياليستی مسکو حمايت می کرديد و از روش ھتغل

 افغانستان را تأئيد نمود و به منظور خوش ساختن رکه تجاوز شوروی ب دوم اين. داد می گرفت و به نفع آنھا رأی می

کيد می أبار ديگر ت. زدور کابل ھمکاری نمايدمسکو، يک گروه استخباراتی کوبائی را به افغانستان فرستاد تا با نظام م

نمايم که شخصيت ضد امپرياليستی او برای مبارزان راه آزادی قابل  تقدير است، اما از اشتباھاتش انتقاد می نمايم و آن 

  .    می شمارم"کاسترو"را خطای عمدۀ سياسی 

   

 

  


