
 

   کاستروگفتگو با دخترآلمانی که عاشق
  بود اما ماموريت داشت او را بکشد

  فيدل کاسترو
  از انقالب سفيد شروع کرد

  رسيدبه انقالب سرخ 
 ستاره عسگری

 
ها و حوادث فراموش نشدنی سرشار از ماجرا" سيرا مائسترا"ی تاریخ زندگی عقاب کوه ها

 در ١٩۵٣ان تا دستگيری او در سال دوران زندگی دانشجوئی اش به عنوان حقوقد. است
حمله به پادگان مونکادا در شهر سانتياگو و دستگيری او و برادرش رائول کاسترو توسط 

آشنائی با چه . پليس رژیم دیکتاتوری باتيستا، آزادی آن ها از زندان و مهاجرتشان به مکزیک
 تن از همفکران کوبا، ١٢٠ به همراه ١٩۵۶گوارا، ورود مخفيانه دو برادر به کوبا در سال 

های براندازی رژیم ان از کوه های سيرا مائسترا، روزشروع مبارزه آن ها  و همفکرانش
  .١٩۵٩آمریکائی باتيستا و پيروزی انقالب  در سال 

 فيدل کاسترو در آغاز مبارزه  و حتی چندین سال پيس از پيروزی انقالب، انقالب کوبا را 
های ، اما در مسير ارتباط  با نيروا یک دموکرات می دانستانقالبی به رنگ سفيد و خود ر

 در یک سخنرانی  با حضور مردم کوبا ١٩۶۵انقالبی بویژه  حزب کمونيست کوبا،  در سال
  .»اکنون انقالب ما دیگر سرخ است«: اعالم کرد

های اخير و همزمان با کناره گيری کاسترو در قدرت اعالم کرد که مبلغ دولت بوش در روز
جرج دبليو بوش در . ميليون دالر دیگر، جهت براندازی دولت کوبا هزینه خواهد کرد ٨٠

  ».ما فعاالنه در حال تالش برای ایجاد تغييرات در کوبا هستيم« :سخنرانی خود گفت
  تاکنون کاسترو:چاپ آمریکا درباره کاسترو می نویسد» کرونيل سانفرانسيسکو«روزنامه 

 به عنوان اما اواست،  به عنوان دشمنی اهریمنی معرفی شده ا رئيس جمهور آمریک١٠توسط 
 آمریکا به  سرمایه داری  چهره افشاء ماهرانه از این مساله براییک سياستمدار کمونيست،

 مردم کوبا استفاده کرده و به همين دليل نيز کوبائی ها را مشکالت عامل اصلی عنوان
  . عالقمند به خود نگاه داشته است

شتن فيدل کاسترو در طول تمام سال های بعد از انقالب کوبا از جمله اهداف دولت تو طئه ک
موفق رنامه های کشتن کاسترو ماجرای ناناک ترین بیکی از خطر. های آمریکا بوده است
دوست دختر آلمانی اش بود که تجربه ای تاریخی در  ماریتاس لورنسمسموم کردن او توسط 

  .نوع خود است
 با ٢٠٠٠وس چاپ آلمان مجددا مصاحبه ای را چاپ کرده است که در سال هفته نامه فوک

  :مصاحبه اینگونه ادامه می یابد. دوست دخترسابق کاسترو انجام داده است
  
 با یاد آوری از  فيلمی که در رابطه با شما و فيدل کاسترو ساخته شده است مایلم بپرسم که -

  او را چگونه شخصی می بينيد؟
 با فيدل در یک کشتی درون شهری در برلين آشنا ١٩۵٩من در سال : ورنسمارگاریتاس ل

می دانيد که مردم به عنوان تنوع . ین کشتی بود و مادرم یک آمریکائیپدرم کاپيتان ا. شدم
ساعاتی را در این کشتی های نه چندان بزرگ به گردش در رود خانه های داخل و حومه 

و من .  وارد این نوع کشتی بزرگ درون شهری می شداو برای اولين بار. شهر می پردازند
او اولين . وظيفه پذیرائی از مسافران را به عهده داشتم و این برخورد باعث آشنائی ما شد

من به او خيلی .  ماه به طول انجاميد٩رابطه عاشقانه ما . مرد زندگی من محسوب می شد



 

 او را مسموم کنم، اما من نتوانستم سازمان سيا در این مدت از من خواست تا. نزدیک بودم
  .این کار را انجام دهم

  چگونه شد که سازمان سيا به این فکر افتاد که او را بکشد؟: س
افراد ناشناسی من را بی هوش کرده و به . در همان سال من از او حامله بودم : لورنس

بچه «. اوانا یافتموقتی من به خود آمدم  خود را در یک کلوپ با نام ه. همراه خود بردند
.) م...او توضيح نمی دهد که آیا از طریق کورتاژ بچه را از شکم او خارج کرده اند؟ (» نبود

به من این گونه تلقين شده بود که فيدل عامل . من درد شدیدی در شکم خود احساس می کردم
مدتی بعد به نزد مادرم به . این ماجرا است و در من حس انتقام زیادی ایجاد کرده بودند

آنها . آمریکا برگشتم و در تماس با عوامل سيا آمادگی خود را برای  کشتن فيدل اعالم کردم
 با قدرت مسموم کنندگی زیاد دادند و من با این ت مسموم کردن او به من دو عدد قرصجه

 مطمئن افکار متعددی ذهن من را مغشوش می کرد و. دوعدد قرص سمی راهی هاوانا شدم
با . باالخره هم نتوانستم دست به اقدام بزنم. نبودم که کار درستی را می خواهم انجام بدهم

آن روز قبل از اینکه فيدل وارد . خودم گفتم که من نباید واسطه دشمنی این دو کشور باشم
  . این جنگ من نبود. و خودم را راحت کردم. توالت انداختم اطاق بشود قرص ها را در

در این .  از جمله مخالفان فيدل کاسترو در فلوریدای آمریکا بودید١٩٧۶ا تا سال شم: س
  رابطه چه می گوئيد؟ 

وارد شدن به سازمان سيا تقریبا راحت است، اما خارج شدن از آن به این راحتی : لورنس
رج معموال در این مواقع  الشه فرد مایل به استعفاء را در درون یک تابوت از آنجا خا. نيست

  . تمرین کشتن و خرابکاری داشتيم۴٠پ .  دولتی او-من با گروه زیر زمينی . می کنند
تخصص من ارتباط گيری با افراد پول دار و سرمایه دارها و دریافت پول از آن ها جهت 

در مواردی حتی به عنوان . خرید و ارسال اسلحه به آمریکای مرکزی از طرف سيا بود
  .اطالعات من زیاد بود. کاسترو می بایستی به کوبا کمک می کردم تظاهر به دوستی با فيدل 

  . من یک خطر بودم، پس باید می ماندم. اعضاء سيا در فلوریدا را می شناختم
در رابطه با ترور جان اف کندی گویا شما با افراد پشت صحنه این ماجرا ارتباط هائی : س

  داشتيد؟
جمع  در) م.امل مستقيم ترور جان اف کندیع( من با لی هاراوی اوسوالد.بله: لورنس

 یک ١٩۶٣  در سالدر رابطه با قتل کندی ما. شنا شدممهاجران ضد کاسترو در فلوریدا آ
من قبل از . من فکر می کردم که عمليات مربوط به حمل و نقل سالح  است. دیدار داشتيم

اجرای ترور دخيل بوده البته من مطمئن نيستم که گروه ما در م. ترور کندی از تگزاس رفتم
ها یکی از اعضاء گروه ما در سيا به نام فرانک استورگيس ادعا می کرد که در بعد. باشد

  .ماجرای ترور دست داشته و در این رابطه به خود می باليد
  .البته در آمریکا مطرح شد که گروه شما در این رابطه دخالت داشته است: س

بازجوئی هائی شد و  از من»قتلی سياسی« رابطه با در یک جلسه در ١٩٧٨در سال: لورنس
و ) عامل مستقيم ترور جان اف کندی( در این جلسه عکسی از گروه ما را که من و اوسوالد

به هر حال . سه تن دیگر که همبستگی خود را با ماجرای به تصویر می کشيد، حضور داشتيم
  .من به طور زیاد نزدیکی در ماجرای ترور دخالت نداشتم

.  ها و نيروهای افهمرنگی و زندگی در ميان اعضاء مافيا، عوامل جاسوسی، آدمکش: س
   نيست؟یلآی کار مشک.بی 

ها با بعد. لری هنر زندگی را آموخته امگاه های کار اجباری هيت من از کودکی در اردو-
 آن سال. نوشت و بازی زندگی  خودم را دارممن هم سر. های جاسوسی زندگی کردمسازمان 

ها مایل نبودم تا زندگی من به کتاب یا فيلم تبدیل شود، چون می ترسيدم که سازمان سيا مرا 
 همکارم در رسانه ها عمومی اعتراف کردیم که با سيا ۵ من و ١٩٨٨در سال . بکشد

درون  دیوارهای آهنين و نا  ما آن زمان درهمکاری با سازمان سيا عمال در. همکاری داشتيم



 

من حتی االن  .آنها می توانستند تا زندگی ما را به جهنم تبدیل کنند. کردیممرعی زندگی می 
 به خاطر تمامی جرایمی که در کتاب قانون در ١٩٧٨البته در سال. هم از آن ها ترس دارم

امنيت  ایجاد«جرایمی که من به نام . آمریکا نوشته شده است، به من مصونيت داده شده است
دانم که سازمان سيا هيچ وقت من را به خاطر عدم به   البته من می.انجام داده ام» اجتماعی

  .قتل رساندن فيدل کاسترو نبخشيده است
  


