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4 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :مقاالتارسال 

 
 ۰1/1۲/۲۰1۶         دوکتور محمداکبر یوسفی

 

 «فیدل مرد، اما او شکست نا خورده مرد!»
 

م، صد ها هزار کیوبائی، سران حکومات و دول، با صندوق خاکستر رهبر انقالب ۲۰1۶نومبر  ۳۰در روز 
رد، فیدل منمودند. روزنامۀ آلمانی "نویس دویچلند" در خبر مختصر از مراسم یاد شده، می نویسد: " کیوبا،  وداع

". سمبول مقاومت اما او شکست نا خورده مرد!
شناخته شده در سطح بین المللی، عقیدۀ راسخ او 
و پیروی  از راهی که انتخاب نموده بود، این 
 افتخار ابدیت اعتماد و اعتبار را در قلب

 هوادارانش، نصیب او ساخت. 
 

روزنامۀ آلمانی زبان، "نویس دویچلند"، گزارش 
می دهد که: " در میدان انقالب کیوبا، در 

، رئیس جمهور "نیکاراگوا"، "دانیل «هاوانا»
اورتیگا"، در آغاز بیانیۀ خود، می پرسد که: 

 بعد می گوید: ،«فیدل کجاست؟»
 

این کلمات،  «من فیدل استم. من فیدل استم.» 
بالمقابل توسط کیوبایی های ماتمدار، در مراسم، 
بیک آواز، دوباره انعکاس داده می شود. در 
"هاونا" صدها هزار کیوبائی، با برگذاری میتنگ 

، «چپگرا»ها، از رئیس دولت و رهبر انقالب آنها، وداع نمودند. درین مراسم هم چنان رؤسای دول و حکومات 
سفر نموده بودند، در شام سه شنبه )بوقت محلی( درین مراسم رسمی عزاداری، اشتراک  که به  پایتخت کیوبا

 رئیس جمهور "ایکوادور"، "رفائل کورئیا" در میدان انقالب گفته است:  داشته اند.
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 "فیدل مرد. اما او شکست ناخورده مرد."
 

 بحیث یک سرمشق بین المللی"  برایکاسترو"  »"صدراعظم یونان، "الکسیس تسیپراس" نیز سهم داشته، او از 
مبارزۀ آزادیخواهی مردمان جهان، تعریف نموده است. در عین حال، "میراث گرانبهای" او را در ساحۀ "تعلیم، 
در بخش صحت، و در ساحۀ علم و کلتور به چنان کلمات تقدیر نموده است که جمعیت کیوبائی حاضر درین 

اظهارات صدراعظم یونان، بیرق های کشور کیوبا را، به اهتزاز آورده و  مراسم در میدان انقالب، با تأئید از
 "، بسیاری از آنها، تصاویر متوفی را در دست داشته اند.زندۀ جاودان باد فیدل"، "زنده باد انقالبصدا زده اند: "

 

اعظم یا رئیس از جانب حکومت آلمان و حزب سوسیال دیموکرات آلمان، درین مراسم، "گیرهارد شرویدر" صدر 
 حکومت سابق آلمان، اشتراک داشته است. "گیرهارد شرویدر" ابراز امیدواری نموده است که، میراث بزرگ او

 در ساحۀ تعلیم و تربیه، علم، بخصوص دستاورد های علمی در ساحۀ طب و غیره، باید حفظ و درراه انکشاف  را
 بیشتر ادامه یابد.

 

مرگ این شخصیت بزرگ و معروف جهان، که طوالنی ترین زمان بحییث گزارشات مطبوعاتی، در رابطه با 
رهبر و رئیس یک دولت خدمت نموده است، عکس العمل های متفاوت شنیده شده است، از عزاداری گرفته، 
"احساس خوشی به ضرر دیگران". در حلقۀ دشمنان او بیشتر، همان "مخالفین" رژیم او قرار داشته اند، که در 

سال اخیر در ایاالت متحده بسر می برند. آنها به سرود و پایکوبی پرداخته اند، اما اکثریت شخصیت قریب شصت 
های سیاسی جهان، به آدرس "فیدل کاسترو"، از ذکر کلمات احترام آمیز کار گرفته اند. مخالفین او فراموش کرده 

 حدۀ امریکا، شناخته می شده است. درین " ایاالت متفاحشه خانۀ"، بعنوان یک "کیوبای زمان باتیستااند، که "
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مانند تمام جزایر دیگر منطقۀ "کارائیب" فقط یک قشر محدود باالیی، ازین جزایر، استفادۀ اقتصادی میکشور 
 نموده اند. 
 

م، در "هاوانا" 1۹۸۹"میخائیل گرباچف"، که تصویر یکجائی آنها در سال 
یکی از از انقالبیون بزرگ » دیده می شود، از  "فیدل کاسترو" بعنوان 

در جایی دیگر می گوید، که "کاسترو" ناکامی  «. قرن بیست یاد کرده است
رفت گ"ریفرم" در اتحاد شوروی، تحت نام "پریسترویکا" را خیلی "قلبی" 

 ." دوستان خوبی شدیم و هنوز هم مانده ایمو ما " 
 

-Exرئیس جمهور اسبق برازیل، "لوئیز ایناسیو لوال ده ال سیلوا" )
Präsident Luiz Inácio Lula da Silva " بزرگترین همه امریکای التینی (، رهبر سابق متوفی کیوبا را

برای مردمان قارۀ ما و »زیل، عالوه می کند که: " نامیده است. به ادامۀ گزارش مؤسس حزب کارگر براها
برای کارگران کشور های فقیر، بخصوص برای مرد ها و زنان هم عمر من، "فیدل" دائماً صدای مبارزه برای 

" و یک رفیق فراموش نا شدنی ضایعۀ یک  برادر کالنسالمرگ کاسترو" برای او مانند ".« " امید بوده است
 است.
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هان، "دیگو مراودونا" در بارۀ رهبر متوفی انقالب کیوبا، "فیدل کاسترو"، گفته است گه: فوتبالر معروف ج
او بزرگترین بود، زیرا همه چیز را می دانست او چیزهائی را پیش » ." به ادامه می گوید:بزرگترین مرده است"

 « بینی می کرد  و به مردم خود، می داد.
 

که می گوید چهار سال در کیوبا زندگی کرده است، یک پیوند دوستی م ، 1۹۸۶این قهرمان بین المللی سال 
 با"کاسترو" برقرار نموده است.

 

با قدردانی یاد کرده «  ۲۰شخصیت قرن »رئیس جمهور فرانسه "فرانسوا هوالند" از "فیدل کاسترو" بعنوان یک 
گی رداست. اضافه می کند که او انقالب کیوبا را با امیدها و هوشیاری ها و آز

ها، به پیش برده است. او هم چنان از "کاسترو" بعنوان یک مشارک و هنر 
پیشۀ عملی جنگ سرد،" خوانده است،  یک مرحله ای که به فروپاشی آنوقت 

 اتحاد شوروی انجامیده است.
 

کالوده یونکر"، به نوبۀ خود در بارۀ  –رئیس کمیسون "اروپائی" ، "ین 
 "فیدل 

فیدل کاسترو یک شخصیت تأریخی قرن گذشته و تجسم کاسترو" می گوید: "
 دستکننده انقالب کیوبا،شناخته شده است. با مرگ او، جهان کسی را از 

 است، که برای بسیاری یک قهرمان بوده است.داده 
 

   "بحق بعنوان سمبول یک  مرحلۀ کامل تأریخ زمانی»بهمین ترتیب، "والدیمیر پوتین"، "فیدل کاسترو" را  
 

 

فیدل کاسترو یک دوست مورد اعتماد و قائم مقام روسیه بوده شناخته است. در عین حال به ادامه می نویسد: " 
" در حالیکه "کاسترو" در زمان "جنگ سرد" با بحیث یک "انترناسیونالیست" سروکار داشته است. تنها است

ابقت نداشته است. طوری که در تصویر روسیه نبوده است، سیاست آنوقت هم، با سیاست فعلی روسیه، کامالً مط
فوق دیده می شود، اتحاد شوروی، درآستانۀ  فروپاشی کمک های آنرا برین کشور متوقف ساخته است، این در 

نظامی  –حالی بوده است، که این کشور کوچک "کارائیب"، با "تحریم های" وسیع اقتصادی و فشار های سیاسی 
 با قدرت بزرگ جهان، ایاالت متحدۀ امریکا، مقابله داشته است. بسرده در طول زمان پس از انقالب،

 " تقدیر نموده است.یک  چهره ای با اهمیت تأریخیرئیس حکومت هسپانیه ، از " فیدل کاسترو"، بعنوان "
 

م ا"، انقالب انقالب کیوبا  را رهبری و به پیروزی رسانید. در نخستین اقددیکتاتور باتیستا"فیدل کاستر" علیه " 
ر می بینید، به هدف نرسیده، "فیدل کاسترو" گرفتار و زندانی شد. بحیث یم، که در تصو1۹۵۳مسلحانه در سال 

م، پیروزی نصیب او و رفقایش 1۹۵۹داکتر حقوق و وکیل مدافع از خود دفاع نموده است، باالخره در سال 
 گردیده است.
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م، بین دو قدرت بزرگ وقت، "اتحاد جماهیر 1۹۶۲درست سه سال بعد از پیروزی "انقالب" در کیوبا، در سال 
شوروی سوسیالیستی" تحت رهبری "خروسچف" و ایاالت متحدۀ امریکا، در زمان ریاست جمهوری "جان اف 

کیندی"، بر سر محاصرۀ کیوبا و نصب راکت ها، وضعیت "بحرانی" رخ داده 
روسچف منشی عمومی شوروی" با "کیندی"، طوری که در پایان است. "خ

 تصویر دیده می شود، بتوافق رسید، تا راکت ها را از کیوبا، بیرون بکشد.
قرن بیست شاهد وقایع بزرگ سیاسی در جهان ما بوده است. انقالب ها، کودتا 
 ها، دو جنگ جهانی، بحرانات منطقوی، سقوط رژیم های سلطنتی، تهدابگذاری
سیستم های متضاد و هم چنان فروپاشی های غیر قابل تصور آن رژیم های 
"دیکتاتوری طبقاتی"، که تذکر همه درینجا گنجایش نمی بیند، ثبت تأریخ شده 
است. ملت ها و جوامع مختلف، راه پیشرفت و انکشاف آنها را از راه "انقالب" 

به اینطرف، "فیدل و یا از طریق انکشاف، در پیش گرفته اند. از چند روز 
کاسترو"، یک "انقالبی نمونه"، رهبر انقالب کیوبا، وکیل "مدافع حقوق" که 
از مصیبت ها و افتخارات در زندگی خود، در دو قرن شهادت می داد، ازین 

سالگی، چشم بست. اما، بندرت می توان در جهان امروز یک ۹۰جهان بعمر 
به آرمان های مردم آن یافت.  شخصیتی را با چنان  مقاومت و طاقت، وفادار

سال درین کشور  ۴۷در مقالۀ قبلی این مقولۀ شخصیت بزرگ کیوبا را که 
حکومت کرد و پس از آن هم، در حالت مریضی، نقش اصلی رهبری را کامالً 

. «ما انقالبیون هیچ انتخابی را در مقابل خود نداریم، فقط مکلف استیم. »از دست نداده بود، چنین خواندیم: 
هم چنان دارای شخصیت یکسان نمی « دیکتاتور ها»همه یکسان نبود و « دیکتاتوری ها»تأریخ شاهد آنست، که 

 صدق می نماید. نیز «دیموکرات ها»و « دیموکراسی ها»باشند، بهمین ترتیب این چنین تفاوت ها در مورد 
 

ئیس "جمهور منتخب" ایاالت متحده، "دونالد ترمپ" که تا اکنون چوکی قدرت را اشغال ننموده است، از زبان ر
ت. ازین نام برده اس« دیکتاتور بی رحم»در بارۀ "فیدل کاسترو"، نقل قول صورت گرفته که گویا، از او بعنوان 

ری نموده است، دیگر انتظار نمی "میلیاردر" که ثروت خود را در بخش "هوتل ها" و "قمار خانه ها" جمع آو
توان داشت، او باید همبستگی خود را با میراث خوران "باتیستا"، نشان می داد. از طرف دیگر،از طرح های 
مقدماتی و کلی خطوط سیاست آیندۀ ایاالت متحدۀ امریکا، تحت رهبری این شخص، بیم آن محسوس است، که 

 ین ایاالت متحدۀ امریکا و کیوبا، به عقب برگشتانده خواهد شد. قدم های برداشته شدۀ اخیر، در مناسبات ب
 

 پایان.
 
 
 
 
 


