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 کوبا انقالب بت
 

 کاسترو فیدل شده ریسپ روزگار
 

 فیروزآبادی محمدعلی:  ترجمه/ هوینگ هانس ، گلوزینگ ینس ، فوالت اریش

 

 رپیک آن. کرد برگزار تماشاگران و مردم مقابل در نیز را تودیعش و خداحافظی مراسم پیرمرد

 زبح کنگره هفتمین برگزاری سالن در اشصندلی طرف به نفر چند همراهی و کمک با خمیده

 تداش تن به چهارخانه پیراهن یک آدیداس رنگآبی گرمکن آن زیر در. رفت هاوانا رد کمونیست

 هانیج سیاست عرصه پیر پدرساالر این روح اما بود؛ پشتکم موهایش و ژولیده سفیدش ریش و

 ایاشاره انگشت و لرزان صدایی با کاسترو فیدل. بود هوشیار و بیدار همیشه مانند و همچنان

 و داد هشدار بشریت انحطاط و زوال و خشکسالی محیطی،زیست تغییرات وردم در باالگرفته

 .«هستیم نابودی معرض در دایناسورها مانند ما: »گفت

 سیاسی نظر از همچنان سالگی ۰۹ در که مسئله این از کوبا کبیر رهبر همان یا «لیدر ماکسیمو»

 اندازه این تا کردنمی تصور هرگز که تگف کاسترو. نیست ناراحت اصال آید شمار به دایناسور یک

 اورب کس هیچ: »بود گفته شوخی روی از این از پیش او.« بود سرنوشت دست این» و کند عمر
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 خود مرگ از جمعیت به خطاب و بود جدی بار این اما.« مرد خواهم روزی هم من که کندنمی

 قهرمانان خاطره و یاد ختصرم صورت به سپس.« رسدمی فرا کسی هر مرگ زمان باالخره: »گفت

 هلهله با ایستاده جمعیت و «شد تمام: »گفت و بست را دفترش و داشت گرامی را کوبا استقالل

 .کرد احترام ادای خود رهبر به شادی فریادهای و

 خنرانیس یک برای توانی دیگر او زیرا کشید؛ طول دقیقه یازده از کمتر کاسترو سخنرانی این

 و تانداخ خود جنگی گذشته به موشکافانه نگاهی کاسترو که بود پیش سال ۰۹ .ندارد طوالنی

 همان رد گرفت، صورت آرژانتین کوردوبای دانشگاه پردیس در یعنی تاریخی محلی در رویداد این

 فئودال یتال علیه شورش شاهد بار نخستین برای کوبا انقالب از پیش قرن نیم از بیش که محلی

 ارائه را خود کاری بیالن محل همین در ۶۹۹۲ سال جوالی در نیز کوبا رهبر و بود آمریکا قاره

 از پس و آن از بعد هفته دو زیرا شود؛می محسوب کاسترو بزرگ حضور آخرین مراسم این. داد

 که بود کوبا شرق در واقع بایامو شهر در جوالی ۶۲ در کوبا ملی هایجشن جریان در سخنرانی

 راحیج عمل تحت بعد روز یک و یافت انتقال بیمارستان به و شد روده زیخونری دچار کبیر رهبر

 .بود وی الوقوعقریب مرگ از صحبت هاماه تا و گرفت قرار

 «بالوکام ال» لقب هموطنانش از خود پایدار تندرستی دلیل به هاسال این همه طی که کاسترو اما

 تدس به را اشسالمتی و شده درمان دیگر ربا توانست هم بار این بود گرفته را اسب معنی به

 اراتاختی همه جراحی انجام از قبل زمانی کوتاه او. بازنگشت قدرت به هرگز دیگر حال این با. آورد

 یرتفس به تنها زمان آن از و کرد واگذار است کوچکتر او از سال پنج که رائول برادرش به را خود

 زمان همان از نیز کوبا رژیم. است مشغول دولتی رنتیاینت سایت یک در المللیبین رویدادهای

 این به و منتشر را خارجی میهمانان با کاسترو فیدل دیدارهای از هاییفیلم و هاعکس همواره

 زرگب خارجی سفر آخرین. کندمی جلوگیری کبیر رهبر مرگ بر مبنی شایعات انتشار از صورت

 بودند تهخواس کاسترو از نیز سفر آن از پیش زشکانپ البته. بود کوردوبا سفر همان نیز کاسترو

 وظیفه یک را کوردوبا به سفر کاسترو اما کند؛ خودداری جدا طوالنی هوایی سفرهای از که

 .دانستمی

 رفتمی جایگاه سمت به آرامی به چاوز هوگو دوستش با همراه نحیف هیکل آن که هنگامی

 نظامی اونیفورم همان کاسترو. برخاست هوا به اکخ و گرد و گرفت وزیدن سردی باد ناگهان

 داشترمیب بلندی هایگام. بود پیچیده گردنش دور به گرم شال یک و داشت تن به را رنگزیتونی
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 نیسرنگو از تا بود او نزدیک همواره تنومند محافظ یک. رفتمی باال زیاد احتیاط با پله هر از و

 ایلوشین آن با ساعتههشت طوالنی پرواز که بود مشخص الکام. کند جلوگیری کبیر رهبر احتمالی

 هنهک هواپیمای آن به کاسترو معلوم قرار از. است کرده خسته شدت به را پیرمرد فرسوده و کهنه

 برای هواپیما همین با پیش سال ۳۳: »نبود آن گذاشتن کنار به حاضر و داشت انس شدت به

 !«رفتم شیلی به آلنده دیدار

 اشجنوبی آمریکای همکاران با چندساعته کنفرانس خالل در و روز همان ظهر از پیش پیرمرد

 هیچ به کوردوبا مراسم در حضورش هنگام به اما زد؛می چرت «مرکوسور» اقتصادی اتحادیه در

 شیلی و برزیل گرایچپ جمهورروسای و کنفرانس سران با مالقات. بیفتد پا از خواستنمی عنوان

 او. آمدیم حساب به کاسترو برای دیرهنگام البته جبران و تالفی یک برای فرصتی عواق در نیز

 ۴۴ کوبا: »آورد خاطر به کند پنهان پیروزی این از را خود خوشحالی توانستنمی که حالی در

 مطرود فردی عنوان به را من زمان آن در شد، خارج آمریکایی کشورهای سازمان از پیش سال

 !«کنیدمی من از استقبالی چه شما امروز که ببینید اما کردند؛می نگاه

 بلیود جورج پرزیدنت که نبود صورت این به دیگر و شده تغییر دچار جهان که بود هامدت البته

 میز دیگر طرف در خوب فردی عنوان به کاسترو و طرف یک در شرور فردی عنوان به بوش

 ۰۹ تولد جشن از قبل هفته سه جنوبی ریکایآم کشورهای اتحادیه. باشد نشسته کنفرانس

 آورد، عمل هب التین آمریکای هایانقالبی الگوی و نماد این از شایسته، استقبالی کاسترو سالگی

 .بود او چون دایناسوری اصطالح به شایسته که احترامی

 ودکانک انندم چگونه کبیر رهبر آن که دیدندمی خود چشم به کنفرانس در حاضر بلندپایه افراد

 حتی و شودنمی قائل خود سخنرانی برای زمانی محدودیت هیچ همیشه مانند و کندمی رفتار

 فرانسکن بر که است کاسترو این که کردندمی اعتراف نیز چاوز مانند خودپرستی و زنالف افراد

 .کندمی حکومت

 مورد در کاسترو سخنان ربا هزارمین برای و زیاد سخاوت با کنفرانس در حاضر رهبران همه

 انقالب دستاوردهای و کوبا در کودکان میرومرگ پایین نرخ یعنی اش؛عالقه مورد هایموضوع

 نستور میان این در. آوردندنمی بر دم و شنیدندمی را درمان و آموزش هایشاخه در کشور این

 کاسترو ادعاهای به راضاعت در سخنی و داد جرات خود به آرژانتین، اسبق جمهوررئیس کرشنر،
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 جان پسر» :گفت بود، گرفته کرشنر سوی به را اشنشانه انگشت که حالی در نیز کاسترو. گفت

 .«بدهی کاهش را کشورت در کودکان میرومرگ نرخ ایتوانسته هم تو که دانیممی هم ما

 رفتنگ برای تینشال آمریکای جوان همتایان میان در یادبود بنای یک مانند کوبا ریشوی رهبر

 و آن از پس. باشند او پسر جای توانستندمی کدام هر که همتایانی ایستاد، یادگاری عکس

 وقت جمهوررئیس به خطاب شدند حاضر دانشجویی جمع آن در چاوز با همراه که هنگامی

 را امونکاد پادگان من که زمانی آن! چاوز: »گفت داشت، را ایدئولوژیکش فرزند حکم که ونزوئال

 هک برخاست دانشجویانی شادی فریاد حال همین در و «بودی گهواره در هنوز تو کردم تسخیر

 .پرستیدندمی بت چون را فیدل هم هنوز

 با یگرد بار او. آمدمی حساب به ایدئولوژیک میراث نوعی کوردوبا در کاسترو ساعته سه سخنرانی

 راشتبراف بود گرفته دست به عمر سراسر در که را «ضدامپریالیستی پرچم» ترتمام هرچه قدرت

 خود ایترفنده همه دشمنانش اگر حتی که گفت کاسترو. گرفت موضع هایانکی علیه دیگر بار و

 نکته نای به کاسترو حال عین در.« شد نخواهند انقالب نابودی به موفق» هم باز بگیرند کار به را

 هاایده هبلک کنندمی ایفا نقش که نیستند هاسالح نای آینده هایجنگ در که کرد اشاره نیز مهم

 .«شد خواهیم پیروز ما همچنان هم هاجنگ آن در اما: »کرد خواهند ایفا را نقش بزرگترین

 در ستسوسیالی برادران آنکه وجود با بود؛ زده کلید را دیرهنگام بازگشتی کاسترو معلوم قرار از

 از د،کردن تضمین را کوبا بقای هاسال تا خود هایکمک با که کسانی همان یعنی شرقی اروپای

 مندقدرت همسایه ناپذیرخستگی همچنان کاسترو ظاهرا. بودند پیوسته تاریخ به پیش هامدت

 زمینمغرب حوزه در انقالبی آخرین کاسترو دیگر عبارت به و طلبیدمی مبارزه به را خود شمالی

 ارتقا جوان نسل بت به هفتاد دهه هایسال مانند به یگرد بار خواستمی او. رفتمی شمار به

 در روکاست. کردندمی تظاهرات سازیجهانی پیامدهای علیه دنیا سرتاسر در که نسلی همان یابد،

 اوو و ونزوئال در چاوز البته و کند پیدا التین آمریکای در جدیدی همقطاران که بود این پی

 رالس،مو و چاوز کاسترو، مثلث حال این با. بودند کرده اجابت ار او خواسته این بولیوی در مورالس

 ورمح» لقب با تمسخر روی از تن سه این از مردم از بسیاری. آمدمی نظر به ناهمگونی گانهسه

 رمانتیک لحنی با و بود جدی کامال نفر دو آن برخالف کاسترو ظاهرا اما کردند،می یاد «خوبان

 .گفتمی التین آمریکای در «ننوی سرخ آفتاب برآمدن» از
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 نای ثبات که بود کوبا خود متحد به چاوز نقدی و نفتی بازانهدلودست هایکمک آنکه جالب

 کاسترو ساله ۴۴ حکومت طول در که ثباتی کرد؛ تضمین اخیر هایسال در را کمونیستی کشور

 را کوبا بانقال و انقالبی کشور توانست کاسترو که بود ترتیب بدین و نداشت وجود اندازه این تا

 .کند حفظ همچنان خود زمامداری آخر هایسال در

 اام درآورد؛ پای از را پیرمرد این تواندنمی سالخوردگی که رسیدمی نظر به همچنان زمان آن در

 ادیزی تفاوت کاسترو امروز پیسولک پر و جدی چهره. بود نمایان کاسترو چهره بر هاسال ردپای

 گشتان و هادندان میان در برگی سیگار با صاحبش که داشت سیاهی ریش از پوشیده چهره آن اب

 گذشته با کاسترو ظاهر در که چیزی تنها. کردمی خود مجذوب را همه تهدیدآمیز ایاشاره

 .بود رنگزیتونی اونیفرم همان نداشت تفاوتی

 در و ۶۹۹۰ سال تابستان در. بود کرده دهفرسو را کاسترو واقع در هابیماری و جسمی مشکالت

 دوربین برابر در کاسترو که بود ساعته چندین و معمول هایسخنرانی همان از یکی جریان

 پس و ۶۹۹۴ سال اکتبر در. کرد حفظ را خود تعادل لحظه آخرین در و رفت حال از هاتلویزیون

 دچن از پس و کرد سقوط تریبون زا آمدن پایین هنگام به سانتاکالرا در سخنرانی پایان از

 جوالی در روده عمل جریان در و شکست راستش بازوی و چپ زانوی و افتاد زمین به سکندری

 .رفت پیش مرگ آستانه تا ۶۹۹۲ سال

 فیدل از سال پنج که برادرش به را قدرت زمامداری، سال ۴۴ از پس که بود دلیل همین به

 را تقدر از گیریکناره ایاعالمیه طی که بود بیماری بستر رد هنوز و کرد واگذار است کوچکتر

 ممعلو قرار از. است اساسی قانون موافق کامال قدرت جابجایی این که کرد تاکید و اعالم رسما

 این و کندمی تجربه را قانونمند گذاری کوبا که دهد نشان دنیا به داشت قصد کاسترو فیدل

 و کوبایی شاعر رتارمار، فرناندز زمان همان در. افتاد نخواهد یناآرام و مرجوهرج دام در کشور

 و قانونمند جانشینی یک شاهد ما: »گفت رضایتمندی با حاکم حزب سیاسی دفتر عضو

 .«بودیم آمیزمسالمت

. کند حساب وی روی کامال توانستمی فیدل که فردی بود، کاسترو آلایده کاندیدای رائول

. دکنن خارج خود سر از را کوبا رهبری خیال که بود خواسته حزب ترجوان ادافر از شخصا کاسترو

 ازجمله .بود شده تهیه کبیر رهبر احتمالی جانشینان از بلندباال فهرستی آن از قبل تا البته

 سابق، خارجه امور وزیر روباینا، روبرتو از توانمی فهرست این هاینام مهمترین و مشهورترین
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 کرد؛ ادی اسبق خارجه وزیر روکو، پرز فیلیپ و حزب ایدئولوژیک امور سابق رئیس آلدانا، کارلوس

 از قبال یا نیز فهرست آن افراد از بسیاری. نداشت کامل اطمینان هاآن از یک هیچ به فیدل اما

 .داشتند مشارکت اخالقی و مالی فسادهای و هارسوایی در یا و شده زده کنار قدرت حلقه

 اقیب حاکم خانواده از نفر یک تنها التین آمریکای در مشابه غالبا موارد مانند نیز ردمو این در

 دو ارهشم مرد همواره رائول البته. کاسترو رائول نام به مردی بود، جانشینی شایسته که ماندمی

 فیدل کنار در مبارزه آغاز از که آمدمی حساب به پیشکسوتی هایچریک همان جرگه از و کوبا

 .داشت انقالب و برادرش به قیدوشرطیبی وفاداری و دبو

 تمقاال سطرهای میان در توانمی را است بوده دشوار اندازه چه تا فیدل برای قدرت با وداع اینکه

 یتالش هیچ گیریکناره از پس فیدل همه این با. کرد کشف جهانی رویدادهای از او هایتحلیل و

 روابط و شکست انقالب تابوی بزرگترین که زمانی حتی نداد، انجام دولت کارهای در مداخله برای

 .شد برقرار آمریکا متحده ایاالت با

. داشت نیاز آب به ماهی مانند واشنگتن در نشسته دشمن آن به و بود تغییر مخالف فیدل

 اریوفاد ،نهایت در فیدل اما شد؛می محسوب وی زندگی عصاره و اکسیر جویی،مقابله و رودررویی

 ریرهب از آوریل ماه حزبی کنگره در او. داد ترجیح برادرش با برخورد و تقابل به را سیستم به

 جمله زا نیز رائول جانشین مسئله. گرفت دست در دوستی نشانه به را او دستان و تمجید رائول

 کومتح اندور تمام در که فکری مشغله کند،می مشغول خود به را فیدل فکر که است موضوعاتی

 .است بوده وی همراه

 هااییآمریک که طورهمان یا و کرد خدمت کوبا به واقعا کاسترو فیدل آیا که است این پرسش حال

 نفری میلیون یازده و اهمیتبی امپراتوری بر که بود کوچک دیکتاتور یک تنها وی دارند عقیده

 هستند؟ موسیقی عاشق که کردمی حکومت هاییانسان از

 یک یکاآمر میامی در و گریختند کشور آن از کاسترو فیدل حکومت دلیل به کوبایی میلیون دو

 پایان یعنی کنند محقق را خود رویای زودتر هرچه که دارند امید حال و ساختند مجازی کوبای

 .کوبا به ترسریع هرچه بازگشت و فیدل کار

 مائو و استالین مانند خونخوارانی با شباهتی زهرگ کاسترو فیدل که کرد فراموش نباید البته

 با را او تواننمی هرگز و نداشت نسبتی نیز شیلی، دیکتاتور پینوشه، مانند کشیآدم با و نداشت
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 ار نفر صدها و کرد اعدام را خود دشمنان و مخالفان از بسیاری نیز او اما کرد؛ مقایسه افراد این

 وباک در سیاسی زندانیان و دگراندیشان باراسف وضعیت ردمو در. انداخت سیاهچال و زندان به

 لبمط حق کوبایی نویسنده آرناس، رونالدو مانند کس هیچ شاید اما دارد وجود زیادی هاینوشته

 هر اگرچه: »نوشت مورد این در آمریکا در اقامت و کوبا از فرار از پس آرناس. باشد نکرده ادا را

 در اهآن میان تفاوت اما دهندمی نشان خود از بدی رفتار داریسرمایه و کمونیستی سیستم دو

 توانیدمی داریسرمایه سیستم در اما بکشید هورا که موظفید کمونیستی سیستم در که است این

 .«بزنم فریاد بتوانم تا آمدم اینجا به هم من. بزنید فریاد

 گردی گرایانهاغماض و نوستالژیک ایفریاده دلیل به و کاسترو مرگ صورت در فریادها این آیا

 که تاداف اتفاقی چه ماندند؟ باقی ناشنیده نیز گذشته در فریادها این آیا و شد؟ نخواهد شنیده

 فکر این هب بالفونته هری مانند هاییستاره و گوردیمر نادین یا و پینتر هارولد مانند روشنفکرانی

 یا شکنجه االثر،مفقود مورد یک حتی ۰۰۹۰ سال زا» که کنند ادعا سرگشاده اینامه در افتادند

 «است؟ نیفتاده اتفاق کوبا در دادگاه حکم بدون اعدام

 چه به. بود مدفوع و آب از پر که شد زندانی هاییسلول در و گرفت قرار شکنجه تحت آرناس

 شهرت از اراماگوس خوزه یا و مارکز گارسیا گابریل مانند نوبل جایزه برندگان از برخی چرا و دلیل

 اشقع بلکه کردندمی دفاع کبیر رهبر آن از تنها نه و کرده استفاده کاسترو نفع به خود جهانی

 بودند؟ وی

 و کنفرمیسم حامی این روند،می شمار به فردی هایآزادی سنتی مدافعان که هاییچپ چرا

 یشپ هفته یک کاسترو ند؟کنمی ستایش دهد،می هایشموفقیت از مبهم آمارهایی که را کسی

 است توانسته کوبا که کردمی ادعا همچنان شود فلج روده خونریزی شدت از آنکه از

 ارآم اصطالح به این آنکه جالب. برساند فروش به «چندکاره الکتریکی زودپز ۶۲۶۴۳۹۹۹۹»

 .بود زودپز ۶۲۶۴۳۲ نه و زودپز ۶۲۶۴۳۴ نه دقیق

 انهمچن کوبا اما دارد؛ تقدیر جای آشپزی ابزار از باالیی نینچ فروش و تولید حال هر به البته

 گذشته مانند کشور این در غذایی مواد. زندمی وپادست مادی کمبودهای و فقر چنگال در

 ۶.۹ شکر، مقدار همین به و برنج کیلو ۰ ماه در کوبایی چهارنفره خانواده هر. است بندیجیره

 دریافت مرغ تخم ۶۴ و قهوه گرم ۴۹۹ خوراکی، روغن لیتر یک نمک، کیلو ۰.۳ غالت، کیلو

. دگیرمی قرار شهروندان اختیار در ندرت به گوساله گوشت یا و ماهی مرغ، مانند موادی. کندمی
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 رزیا صورت به را کاالها از بسیاری پول، واحد دو با کشوری عنوان به کوبا که است حالی در این

 واقعیتی مسئله این و فروشدمی دارند اختیار در دالر حاترجی و خارجی ارز که شهروندانی به

 التعد برقراری رویای آن کامل شکست معنای به این البته صد و دارد طوالنی سابقه که است

 .داندمی را این هم فیدل و باشد تواندمی نیز کوبا در

 روکاست فیدل از ربیغ روشنفکران از بسیاری هم باز مسائل این همه وجود با و همچنان اینکه

 حاضر روشنفکران این از یک هیچ آنکه جالب. دارد شگفتی و تعجب جای کنندمی تمجید

 روشف کشورشان افتخار و بگذرانند کوبا مردم شرایط با را خود زندگی از روز یک حتی نیستند،

 همه لسا یک عرض در تواندمی که داشت باور همواره کاسترو فیدل شخص. باشد زودپز باالی

 لسا چهار عرض در البته. کند نوسازی را گرانما استان در طوفان اثر بر شدهویران خانه ۴۲۳۹۹

 د،ش تامین استان این متوسطه و ابتدایی مدارس برای ویدیو دستگاه ۳۹۰۰ و تلویزیون ۴۴۲۹

 .نیست خبری هاخانه بازسازی از اما

 چیز همه و است ملت پدر کاسترو ها،غیرکوبایی و هاکوبایی از بسیاری برای هم هنوز حال این با

. گیردمی برعهده را چیز همه مسئولیت و کرده حفظ را خود افسانه تا کندمی کار همه و داندمی

 محسوب شورک این مردم برای محکم گاهیتکیه بلکه کوبا زندگی تنها نه کاسترو فیدل آنان نظر از

 .شودمی

 اندازه تا کردندمی منتشر کاسترو بیماری دوران در ویژه به مختلف دیکاهایسن که ارقامی و آمار

 هزار ۰۹ در کوبایی میلیون سه هفته یک طول در اساس این بر. رسیدمی نظر به مضحک زیادی

 روشنفکر ۴۹۹ البته و کردند اعالم را کاسترو رائول و فیدل به خود وفاداری و کرده شرکت تجمع

 رآما آن همه از نظرصرف اما بودند؛ کرده سالمتی آرزوی وی برای نیز نوبل جایزه برنده هشت و

 و دیدند چشم به را او دوران آمریکا جمهوررئیس ده که است رهبری کاسترو فیدل ها،ارقام و

 .کشیدند هانقشه او سقوط برای نفر ده این اکثر

 است، مانده باقی گراآرمان کی همچنان او که باشد این کاسترو فیدل جذابیت دلیل شاید

 دست برای دلیلی او اما شده مصرفبی امروز واقعیات به توجه با رویاهایش که گراییآرمان

 جودیمو نه و است شوالیه یک همچنان کاسترو دیگر عبارت به. بیندنمی رویاها این از کشیدن

 خواهند نهایت در مردم: »گویدیم او. بیندمی رفتهدستاز را خود رویاهای که اندوهگین و زدهغم
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 هک بودیم شورشیانی و کردیم دفاع خود استقالل از و مانده باقی باورهایمان سر بر ما که دید

 .«بود عدالت برپایی هدفمان

 یروزیپ جشن و مونکادا پادگان به حمله سالروز وسومینپنجاه مناسبت به که هاییسخنرانی در

 دهنکشی دست هایشآرمان از هرگز که داد اطمینان مخاطبان به هم ازب کاسترو شد، ایراد انقالب

 ار شهری: »نکند واگذار دشمن به را آن اما کند یکسان خاک با را بایامو زادگاهش است حاضر و

 و.« تساخ را دنیایی توانمی کرامت با زیرا است؛ بهتر کردن یکسان خاک با و کشیدن آتش به

 .«فیدل باد زنده: »کشیدمی فریاد عیتجم معمول طبق حال همین در

 رامون، ایگناسیو با ایمصاحبه در اما نیاورد در تحریر رشته به را خود خاطرات هرگز کاسترو

 این. ردک دیکته را خود زندگی شاهکارهای واقع در پاسخ، و پرسش صورت به اسپانیایی، خبرنگار

 هب را آن آرژانتین کوردوبای به سفرش در کاسترو که شد ایصفحه ۲۹۹ و قطور کتاب مصاحبه

 در ارب نخستین برای وی کتاب این در. داد پیشنهاد دانشجویان به دانشگاهی درس یک عنوان

 تیتوضیحا مفصل صورت به کوبا شرق در زادگاهش یعنی بیران شهر در خود کودکی دوران مورد

 .است داده

 پدرش. است کرده رشد رفاه در و نکرده تجربه را فقر کودکی دوران در کاسترو خود گفته به

 ود؛شمی بدل بزرگ مالک یک به کوبا در که بوده اسپانیا گالیسیای اهالی از مهاجری «آنجل»

 اندوست حتی. نداشت نوشتن و خواندن سواد که بود فقیری خانواده از و کوبایی یک مادرش اما

 یکی وادیسبی با مبارزه که بود تجربه همین یلدل به. بودند سوادبی غالبا نیز فیدل خانه خدمه و

 ردیگ از بیش اقدام این به او و آمدمی شمار به کوبا برای کاسترو هایبرنامه ترینکانونی از

 .کندمی افتخار هایشبرنامه

 آنان نتریسرکش و بزرگترین اما فرستاد؛ منطقه مدارس بهترین به را فرزندانش کاسترو آنجل

 هایتن در و شدمی تنبیه انضباطی دالیل به غالبا و کردمی ناامید را خود معلمان و دینوال غالبا

 بعدها. دفرستادن سانتیاگو استان مرکز در دنیا تارک راهبان مدیریت تحت روزیشبانه یک به را او

 یکمونیست هایاندیشه با که بود مدرسه همان در و رفت هاوانا ثروتمند هایکاتولیک مدرسه به

: ردب بهره آن از حکومت در نیز بعدها و کرد همراه ژزوئیتی افکار با را جهانی تحوالت و شد آشنا

 .«آموختم را آگاهانه فداکاری و سخت کار و نظم من که بود مدرسه آن در»
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 کار هاوانا در دعاوی وکیل عنوان به که زمانی یعنی بعدها فیدل متعصب و ژزوئیتی ذهنیت

 جهانی متروپل آن در زندگی از شورشی و سرکش بورژوای پسر این. آمد وی ککم به کردمی

 اتوریدیکت حکومت تحت فساد و فقر از حال همان در البته و بردمی لذت بسیار کارائیب در واقع

 .کشیدمی رنج باتیستا

 اجازدو بود هاوانا بانفوذ و سنتی خانواده یک از دختری که «باالرت میرتادیاز» با ۰۰۴۰ سال در

 طبقه از روکاست جایگاه ارتقای این ظاهرا. است فیدلیتو نام به کاسترو پسر بزرگترین مادر او. کرد

 طالق به ۰۰۹۴ سال در ازدواج این اما باشد؛ داشته نیز محاسنی بایدمی بورژوا به بورژواخرده

. درآمد چریک یک وتکس در و درآورد تن از را وکالت و استادی لباس کاسترو شخص و انجامید

 با راههم فیدل. داشت شباهت انتحاری عملیات یک به بیشتر چریک عنوان به او عملیات اولین

 حمله سانتیاگودوکوبا در مونکادا پادگان به ۰۰۹۳ سال در همفکرانش از گروهی و رائول برادرش

 دل به چنگی نیز سالح نظر از و شده تشکیل افراد دوجین یک از کمتر از که فیدل یگان. بردند

 نیروها این به شبیخون تردیدبی و بود شده ظاهر خود از ترقوی برابر ده نیرویی برابر در زدنمی

 .باشد داشته مثبتی نتیجه توانستنمی

 خوزه» دارمیراث را خود و دادنمی ارائه کمونیستی شورش یک از نشانی هیچ فیدل دیگر سوی از

 را ودخ جان و جنگیده کشور این استقالل برای که دانستمی باییکو شاعران از یکی «مارتیس

 اتیستاب آمریکای پروردهدست و دیکتاتوری رژیم که بود آن بر هم کاسترو. بود کرده فدا راه این در

 .آورد کار سر بر کشورش در ملی دولتی و ساقط را

 به و تبازداش بود، او شکست از پر زندگی از شکست اولین که حمله آن شکست متعاقب کاسترو

 تنها نه خود دفاع آخرین عنوان به و محاکمه پایان در او. شد محکوم زندان سال پانزده تحمل

 هایایده خود روح در من: »گفت و فراخواند انقالب به نیز را نوادگانش و فرزندان بلکه خود نسل

 استاد نیز زمان آن در.« کردند دفاع خود هایملت آزادی از که دارم را هاییانسان همه پیشروانه

 دفاعیه واقع در و سخنان کاسترو. یافت ادامه هم بعد هادهه طی رویه این و بود پرشور سخنان

 ارک این زیرا کنید، صادر را من محکومیت حکم راحت خیال با: »برد پایان به جمله این با را خود

 .«کرد دخواه تبرئه مرا تاریخ. ندارد من برای اهمیتی هیچ

 یداستایوفسک هیتلر، آدولف آثار و کردمی مطالعه ساعت بیست تا روزانه زندان دوران در فیدل

 شناآ لنین و مارکس آرای و آثار با بار نخستین برای که بود دوره همان در و خواندمی را بالزاک و
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 که جنبشی ریختند، را «جوالی ۶۲ انقالبی جنبش» شالوده زندان همان در کاسترو برادران. شد

 زندان از فرار به موفق ۰۰۹۹ سال در. بود شده نامگذاری مونکادا پادگان به حمله تاریخ یاد به

 رژانتینیآ پزشک آن با فیدل که بود مکزیک در. رفتند مکزیک به آنجا از و شدند ایزالدوپینوس

 چهره دو صاحب البانق که بود پس آن از و شد آشنا «چه» به ملقب واراگوئه ارنستو یعنی

 چریکی جنگ طریق از کوبا به بازگشت برای را خود عزم که ایچهره دو گردید، کاریزماتیک

 .کردند جزم

 به گرانما کشتی بر سوار قطارانشهم از نفر ۰۶ همراه به فیدل که بود ۰۰۹۲ نوامبر ۶۹ روز

 بار دلیل به بارها هاآن کشتی و بود همراه زیادی خطرات با نیز دریایی سفر آن. شد کوبا مقصد

 راماستراسی شهر. رسیدند کوبا به بعد هفته یک حال این با. گرفت قرار شدن غرق آستانه در زیاد

 هاتمرین محل، همان از و شد گرفته نظر در هاچریک اصلی مقر عنوان به کوبا جزیره جنوب در

 هچ مسیر این در کاسترو امر تحت هایچریک. شد آغاز باتیستا رژیم سرنگونی و حمله برای

 ارتش سربازان کاروان و پلیس پاسگاه زیادی شمار به و کرده منفجر را آهنراه هایریل بسیار

 زا بودند ناراضی رژیم از که نیز محلی کارگران و دهقانان از بسیاری میان این در. بردند حمله

 .آوردندمی عمل به پشتیبانی و حمایت جوان شورشیان این

 یادیز ارتباط کاسترو امر تحت هایچریک نظامی قدرت با باتیستا رژیم سرنگونی حال این با

 بود دفاس فئودال دیکتاتوری یک نتیجه که درون از تالشی دلیل به نهایت در رژیم آن. نداشت

 هفته یک و گریخت کشور از ۰۰۹۰ سال روز اولین در باتیستا. شد فرستاده تاریخ دانزباله به

 .شدند هاوانا وارد مردانش و کاسترو بعد

 وقهمعش لورنتس، ماریتا. شد سپری آشفتگی و مرجوهرج در انقالب، از برآمده دولت هایماه اولین

 نای به هدفبی شب از پاسی تا اغلب کاسترو: »آوردمی یاد به روزها آن مورد در کاسترو آلمانی

 هک ایجزیره تغییر چگونگی برای زمان آن در باکو هایانقالبی.« بود حرکت در سو آن و سو

 ت،داش قرار الیگارشی یک حاکمیت تحت و بود خارجی گردشگران هدف و شکر تولید مخصوص

 این یتوریست مناطق و توریسم صنعت. نداشتند تصوری و برنامه هیچ جدید و تازه جامعه یک به

 کار. ودب آمریکایی مافیای یک سلطت تحت ویژه به و ثروتمند کوچک طبقه یک اختیار در کشور

 یک به تبدیل و رفتمی شمار به عادی امری کارگران غارت و هاکارخانه در بیگاری و اجباری

 .ردندکمی غلبه دارریشه و آشکار عدالتیبی این بر بایدمی انقالبی نیروهای و بود شده رویه
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 روکاست: »گویدمی دوره آن مورد در بود، برمن اهل ناخدای یک دختر که کاسترو آلمانی معشوقه

 شده مسیح مانند که گفت شوق و شور با و ایستاد آینه مقابل در بار یک. کردمی کار وقفهبی

 را او زیادی بسیار مشکالت. کرد مقایسه خودش با توانمی را مسیح تنها که داشت عقیده. است

 که کردمی اعتراف من برای. بود اغراق و جنون از ترکیبی زمان آن در کاسترو. بود کرده احاطه

 هالبت و چکمه و اونیفرم همان با و خستگی نهایت در شب هر. داندنمی دولتی کارهای از چیزی

 هک کردنمی درک را واقعیت این کاسترو. رفتمی رختخواب به کردنمی جدا خود از که سالحی

 خاطر همین به و کنند کار کشورشان یبرا ساعت ۶۹ روزی او مانند که نیستند حاضر مردم همه

 ایخانواده چون را آن که ملتی شد، ناامید خود ملت از طورهمین و همقطاران از زود خیلی

 .«بود نیاز سخت هایروش به گاه آنان تربیت برای که دانستمی

 ۴ روز در شوروی جماهیر اتحاد و کوبا. بود کارساز شوروی ایدئولوژیک هایکمک میان این در

 اقتصادی هایهمکاری آن از پس زمانی کوتاه و کرده برقرار دیپلماتیک روابط ۰۰۲۹ سال مه ماه

 .شد آغاز کشور دو میان نظامی و

 آمریکا، هایدشمنی آیا که دارند جدل مورد این در هم هنوز کوبا امور کارشناسان و مورخان

 سازمانیدرون هایشورش از ترس و خلیدا مشکالت یا و داد سوق شوروی سوی به را کاسترو

 رازی است؛ بوده موثر رابطه این در مورد دو هر احتماال. کرد متمایل هاکمونیست به را او که بود

 کی عنوان به اما دانست،می خود الگوی را مارتی چون هاییناسیونالیست همواره کاسترو اگرچه

 استروک نظر از شوروی با اتحاد اما همه از بیش .بود گرفته تاثیر نیز لنین و مارکس از روشنفکر

 راموشف نباید. شدمی محسوب متحدانش و آمریکا احتمالی نظامی حمله برابر در تضمین بهترین

 یاراخت در بازی توپ یک مانند همواره آمریکا قاره بر هااسپانیایی سیطره زمان از کوبا که کرد

 به کشور این در سنتی و همیشگی کابوس یک یخارج حمله از هراس و بود خارجی هایقدرت

 .آیدمی شمار

 ستمسی یک برپایی به راحت خیال با شد، مصمم شرق بلوک با اتحاد به آنکه از پس کاسترو

 و کامل سیستم یک «انقالب از دفاع کمیته» تاسیس با. پرداخت شوروی الگوی طبق قدرت

 «سوسیالیستی کاراکتر» از ۰۰۲۹ سال در و کرد اندازیراه جاسوسی و مراقبت از نقصوعیببی

 .کرد ید خلع خارجی هایشرکت و بزرگ مالکان از زمان همان در کوبا دولت. گفت خود سیاست

 هک بود خاطر همین به و انداخت خطر به را آمریکا متحده ایاالت منافع همه از بیش ید خلع این
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 از گروهی سال همان آوریل ۰۰ روز. دکر خواهد حمله کوبا خاک به کرد تهدید واشنگتن

 حتت گروه این اما شدند؛ پیاده هاخوک خلیج در بودند کاسترو دشمن که تبعیدی هایکوبایی

 متحده االتای به سرشکستگی با و شده تسلیم کوبایی نیروهای حمله برابر در آمریکا هایحمایت

 هانیج سیاست کانون در کارائیب، دریای در واقع جزیره این که بود بعد سال یک و بازگشتند

 ۰۶۹ تنها که کوبا غرب در واقع ریوپیناردل استان در شوروی دولت معلوم قرار از. گرفت قرار

 کرده مستقر اتمی هایکالهک به مجهز هایموشک داشت، فاصله متحده ایاالت سواحل با مایل

 حال همان در. گذراند سوم انیجه جنگ آستانه در را روزی چند جهان که بود ترتیب بدین. بود

 برای کاسترو سوی از که کردمی احساس شوروی جماهیر اتحاد رئیسه هیات صدر در خروشچف

 تسلیم تنها نه کرملین رئیس اما دارد؛ قرار فشار تحت منفور دشمن آن علیه اتمی مستقیم حمله

 ونبد را هایشموشک که بود غربی منفور دشمنان همان فشارهای تحت بلکه نشد خواسته این

 .شد موجب را کوبا رهبر خشم و بازگرداند شوروی به کاسترو اذن و اطالع

 ت،اس خورده فریب مسکو در دوستانش از دولت رئیس یک مقام در کردمی احساس که کاسترو

 برای هاییطرح همزمان و کرد استفاده کوبا در خود قدرت تحکیم برای شصت دهه فضای از

 شورشیان هایجنبش همه از هاوانا زمان آن در. داشت مرزها از خارج به انقالبش دورص و توسعه

 واراگچه یعنی آرژانتینی آن حال همین در. کردمی پشتیبانی اسلحه و پول با جهان سراسر در

 زیرا ت؛گرف فاصله فیدل از شدمی محسوب کوبا انقالب دوم نماد و بت کاسترو فیدل کنار در که

 اجراجوم و ابدی چریک اصطالح به این برای کشور این در سوسیالیسم برپایی و کوبا در ماندن

 را باکو صنایع وزیر عنوان به خود شغل هرگز آرمانگرا و رمانتیک گوارایچه. بود آورکسالت امری

 .نبود او مسئله چندکاره زودپزهای بیشتر فروش کاسترو، برخالف زیرا نگرفت جدی

 نای اما. کرد اعزام آفریقا به کنگو شورشیان به دادن مشاوره برای را «چه» کار زآغا در کاسترو

 اب شکست آن از پس گواراچه. بازگشت کوبا به ناامیدی با گواراچه و خورد شکست ماموریت

 .کرد بدل افسانه به را او که رسید پایانی به ۰۰۲۴ سال در و رفت بولیوی به هاچریک از گروهی

 نتشرم دنیا سراسر در او لخت جنازه عکس و کردند تیرباران و بازداشت را «چه» لیویبو نظامیان

 .شد

 .است کرده مشغول خود به را مورخان ذهن نیز امروز به تا فیدل و «چه» میان مناسبات و روابط

 یماموریت به را او خاطر همین به و دیدمی رقیب یک حکم در را گواراچه خود دوست کاسترو آیا
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 عرصه در حرکتی هر برای که فیدل مانند خونسردی استراتژیست تردیدبی فرستاد؟ بازگشتبی

 نسبتی رمانتیک و گستاخ آرژانتینی آن با توانستنمی کردمی حسابگری هامدت سیاسی شطرنج

 .بود آتش و آب مانند نفر دو این نسبت و باشد داشته

 بولیوی در گواراچه جسد بقایای کشف به موفق خرهباال ۰۰۰۴ سال در کوبایی متخصص گروه یک

 خاک به و منتقل هاوانا به احترام گارد و کامل رسمی تشریفات با کوبا انقالب دوم بت پیکر و شد

 اویرتص از هاوانا شهر سطح در گواراچه تصاویر تعداد امروز به تا زمان آن از آنکه جالب. شد سپرده

 یدلف گناه احساس از نشان مسئله همین آیا که شودمی طرحم پرسش این و است بیشتر فیدل

 ندارد؟

 شهری همان یا کوردوبا دانشجویان جمع در خود خارجی سفر آخرین در کاسترو آنکه شگفت

 در کلمه یک حتی بود، کرده سپری آن در را خود جوانی و کودکی دوران از بخشی گواراچه که

 رد گواراچه سابق خانه در واقع موزه دیدن به روز آن فردای البته. نگفت خود فقید دوست مورد

 در روکاست که متنی در. بود شده ریزیبرنامه چاوز توسط هم دیدار این حتی اما رفت آلتاگراسیا

 .است نشده «چه» به ایاشاره نیز نوشت موزه یادبود دفتر

 همان که داشت سرکرده و سرئی یک تنها کوبا انقالب ،۰۰۲۴ سال در گواراچه مرگ از پس

 کوبا ویالگ و مدل اصطالح به و سفر دنیا نقاطاقصی به شخصا فیدل اکنون و بود کاسترو فیدل

 وقت یروزنخست گاندی ایندیرا و سابق یوگسالوی رهبر تیتو ژنرال با کاسترو. کردمی عرضه را

 دهآلن سالوادور به تا رفت یشیل به ایهفته چند برای که بود ۰۰۴۳ سال اوایل و کرد دیدار هند

 اخک بمباران با البته که رویایی بدهد، مشاوره سوسیالیستی سیستم یک ساختن برای

 ماا رسید؛ خود کار پایان به پینوشه سرکردگی به کودتاچیان توسط شیلی جمهوریریاست

 در یخار» یعنی خود ابدی ماموریت و یافت ارتقا سوم جهان دانسخن رهبر مقام به کاسترو

 .برد پیش به بود آن امکان که زمانی تا را «هاآمریکایی چشم

 کاسترو که بود هاسال همان در. بود کوبا انقالب شکوفایی دوران نیز هفتاد دهه هایسال

 دهقانان باالی شمار شدن باسواد از هاسخنرانی آن در. کرد آغاز را خود ساعتهچند هایسخنرانی

 هب انقالب آورانپیام اعزام و پزشکان باالی شمار تربیت و آموزش و مارانبی از بسیاری نجات و

 رد شوروی که بود دوران آن در. کردمی یاد کوبا انقالب بزرگ دستاوردهای عنوان به دنیا سراسر

 ار خود پیر رفیق این نیاز، مورد خودروهای و هاکارخانه و فنی نیازهای و غذایی مواد شکر، قبال
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 تنها هن آموزش و درمان و بهداشت برای کاسترو ابداعی سیستم که نماند ناگفته. کردمی تامین

 رد کودکان میرومرگ اندک میزان نظر از کوبا بلکه داد افزایش را جزیره این در زندگی به امید

 .گرفت قرار جهان اول کشورهای ردیف

 از بسیاری کاسترو دستور به. تیاف افزایش داخل در هاسرکوب و فشارها اما دیگر سوی از

 هاده هب نیز ماندند باقی که ایعده آن و شدند اخراج کشور از معترض دگراندیشان و روشنفکران

 تاریک وجه این به ایاشاره هیچ کوردوبا دانشجویان جمع در کاسترو. شدند محکوم زندان سال

 وریدیکتات دوران مانند کس هیچ و نداریم مفقوداالثر کوبا در: »گفت عوض در و نکرد حکومتش

 شدت به کوبا در هازندان شرایط که است حالی در این.« است نشده شکنجه آرژانتین در

 هب مشترک هایسلول در جنایتکاران و خطرناک مجرمان با غالبا دگراندیشان و است وحشتناک

 .برندمی سر

 داماع کشور جدید رهبران دستور به انمخالف از باالیی شمار انقالب پیروزی نخست هایسال در

 از یکی صبحگاه در. گرفتمی قربانی کوبا در اعدام مجازات همچنان ۰۰۰۰ سال در حتی. شدند

 آرنالدو» نام به محبوب و مردمی هایژنرال از یکی کاسترو دستور به که بود سال همان روزهای

 مخدر مواد خریدوفروش در مشارکت ظاهری جرم به نزدیکش همقطاران از برخی و «اوچوآ

 بسیاری و جهان هایکاتولیک رهبر پاپ، که شد انجام حالی در ژنرال این اعدام. شدند تیرباران

 تاندوس نزدیکترین از یکی حتی کاسترو. کردندمی تالش وی بخشش برای هادولت روسای از

 و ولاص و نظم کوبا کبیر ررهب نظر از زیرا سپرد؛ اعدام جوخه به نیز را مارکز گارسی نام به خود

 .دارد ارجحیت دیگر چیز هر بر وفاداری و اتحاد

 ورویش فروپاشی. بود سوسیالیست کوبای مالی مشکالت دوران دشوارترین آغاز ۰۰۰۰ سال اما

 هایکمک به هادهه طی هاکوبایی. کرد محروم خود مالی حامی مهمترین از را کوچک جزیره این

 تنها هانناگ: »کوردوبا در کاسترو گفته به و بودند کرده عادت بزرگتر برادر آن غیرغذایی و غذایی

 .«شدیم

 عنیم تمام به خائن یک گورباچف میخائیل یعنی شوروی بزرگ طلباصالح آن کاسترو نظر از

 جهت رد گامی را گالسنوست و داریسرمایه جنگل سوی به گامی را پروسترویکا کوبا، رهبر. بود

 انعق را فیدل دوستش که کردمی تالش مارکز گارسیا گابریل. کردمی عنوان ناآگاهی و حماقت

 واستخنمی اصال کاسترو اما است؛ سوسیالیسم شکوفایی جهت در گورباچف اصالحات که کند
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 حق رنظ این از شاید البته و «است راه در فاجعه یک که گابو کن باور: »بداند مورد این در چیزی

 اریک به کشور این در انرژی تامین و شد قحطی دچار کوبا از بزرگی هایبخش. بود کاسترو با

 ایونهگ به وضعیت و کرد تشدید را هاوانا دولت بر فشار آمریکا هایتحریم. گردید بدل غیرممکن

 نکارشناسا این ظاهرا اما کردند؛می بینیپیش را «کاسترو روزهای آخرین» کارشناسان که شد

: است این کاسترو محبوب شعار. بودند گرفته کمدست را کاسترو سازماندهی نبوغ و قدرت عطش

 .«است تازه نبردی معنی به روز هر»

 رنگآبی مرسدس جاکالهی در همیشه که سربازی ماند، باقی سرباز یک همواره کاسترو

HSV650 دوران رد و گفتمی «خاص دوران» او. کردمی نگهداری شلیک آماده سالح یک خود 

 را دوره آن و گرفتمی کار به را تعبیر همین نیز شوروی فروپاشی از بعد کمبود از پر و سخت

 .کردمی عنوان پرچالش و جنگی دوره یک

 هایالس از ترمتعصب مراتب به مارکسیستی کاسترو از دوستان خیانت و سالخوردگی و پیری

 امری داشت، اعتقاد فرهنگی هایآزادی به چنانهم انقالب آغازین هایسال در او. ساخت گذشته

 دهه آغازین هایسال در هاآزادی این. بود نیافتنیدست رویایی شرقی اروپای مردم برای که

 هک بود شرقی اروپای سوسیالیست هایدولت فروپاشی زمان از. بود برقرار همچنان نیز هفتاد

 دخواستن کوبا رهبر از هاآن. یافت افزایش کاسترو بر غربی اروپای گرایچپ نیروهای فشارهای

 درخواستی کند، اعطا مردم به بیشتری سیاسی هایآزادی و زده عاجل اصالحات به دست که

 شرق لوکب بروکراتیک تصلب به زمانی که مردی آن. شد مواجه کاسترو قاطع مخالفت با البته که

 دخو تالش همه و شناختمی سمیتر به را آهنین نظم تنها که بود رسیده جایی به خندیدمی

 .گرفتمی کار به سیستم همین ماندن باقی برای را

 صاشخ. نبود دوراندیش رهبری کشور مالی مسائل با رابطه در هرگز ادعاهایش برخالف کاسترو

 آمریکا تهمت این از بیشتر چیز هیچ و کردمی تحقیر را آن و نداشت پول با نسبتی و رابطه هیچ

 خشمگین را او کردندمی یاد جهان ثروتمند جمهوررئیس ده از یکی عنوان به استروک از که

 استروک کرد، وارد کوبا رهبر به اتهامی چنین «فوربس» آمریکایی نشریه آنکه از پس. کردنمی

 ودخ مقام از دارم کشور از خارج در دالر یک من که کند ثابت بتواند کسی اگر: »گفت صراحتا

 را خود دعایا نتوانست هرگز فوربس کاپیتالیستی کاسترو، گفته به مجله البته.« مدهمی استعفا

. کرد استفاده پول از باید که است این معنی به داریسرمایه: »داشت عقیده کاسترو. کند ثابت
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 صالح که زمان هر کاسترو البته صد و.« اندازیممی دور را پول هاسوسیالیست ما که حالی در

 تمامسنگ مهم میهمانان برای او. کردنمی دریغ پول کردن خرج از خود دوستان یبرا دیدمی

 برگ سیگار از پر هایجعبه امکانات، و غذاها و هاهتل زیباترین بر افزون و گذاشتمی

 زانهخ حساب به هاپاشوریخت این تمام و دادمی هدیه آنان به را کوبا قیمتگران و فردمنحصربه

 .شدیم نوشته دولت

 به و دهکر گوش رائول برادرش نصایح به کرد مجبور را فیدل که آمد پیش وضعیتی میان این در

 کشور درهای کردن باز به کاسترو باالخره که بود کوبا مالی مشکالت شدن عمیق با. کند عمل آن

 رزشباا بسیار دالرهای آن به دسترسی برای و داد نشان خوش روی خارجی گردشگران روی به

 افزون. شود تاسیس غیردولتی کوچک هایشرکت و خصوصی کشاورزی بازارهای که داد اجازه

 برآمدن اما باشند؛ داشته اختیار در خارجی ارزهای و دالر که یافتند اجازه نیز عادی مردم آن بر

 رد و شد فساد و فحشا افزایش به منجر و داشت نیز منفی پیامدهای دالری موازی اقتصاد یک

 در سخنرانی یک طی و کرد اعالم را وضعیت این از خود نارضایتی کاسترو فیدل که بود نجاای

 خاطر به ویژه به و خود کمبودهای بابت از همه از بیش انقالب این: »داد هشدار هاوانا دانشگاه

 مالی مفسدان همیشه مانند و کرد توام عمل با را حرف این کوبا رهبر.« خوردمی شکست فساد

 رکنارب مالی فسادهای در مشارکت دلیل به را جوان سیاستمداران از بسیاری و گرفته نظرحتت را

 ستروکا که دارند باور را مسئله این آمریکا از غیر به دنیا همه حال هر به. کشاند دادگاه به و کرد

 .است درستکار و فسادناپذیر فردی

 رهبر این اما دارد، جریان التین آمریکای در کاسترو مافیای مورد در زیادی هایداستان اگرچه

 زئیاتج که دارد سعی همیشه البته صد و گذرانده را ایساده بسیار شخصی زندگی همواره کبیر

 در موجود اطالعات تنها مثال عنوان به. دارد نگه دور هاجنجال همه از را اشخصوصی زندگی

 نز این سن. است رنگ سبز هاییچشم اب موبور زنی وی که بود این کاسترو سوم همسر مورد

 مردم اگرچه. شودمی سانسور و آمده حساب به دولتی محرمانه اسناد جزء او تصاویر و ۴۹ احتماال

 حال عین در و نیست وی از نشانی و نام هیچ رسمی صورت به اما دارند خبر زن این وجود از

 .دارد نام «واله دل سوتو دالیا» او که دانندمی همه

 رد او با و شد آشنا دالیا با سوادیبی با مبارزه برای کمپین جریان در و ۰۰۲۰ سال در کاسترو

 عالقه با پیش هایسال در کوبا رهبر. کردمی زندگی هاوانا غربی سواحل در واقع بزرگ ایخانه
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 سبزیجات با اسپاگتی وی عالقه مورد غذای. داشت هم خوبی دستپخت و کردمی آشپزی زیاد

 یراز کرد، زدهشگفت را همه کاسترو که بود آلمان اقتصادی هیات یک با دیدار در. بود دریایی

. دبو شده طبخ کبیر رهبر دستور و سلیقه طبق واقع در شد سرو که دریایی خرچنگ خوراک

 روممح هانعمت این همه از البته. دارد هانوشابه انواع از خوبی بسیار شناخت آن بر عالوه کاسترو

 خوشبختانه و دارد قرار غذایی سخت بسیار رژیم یک تحت روده جراحی عمل زمان از زیرا است

 .است کرده ترک را سیگار پیش سال بیست از

 در مگیه که دارد آنجل و آنتونیو آلخاندرو، الکسیس، آلکس، هاینام به پسر پنج دالیا از کاسترو

 استفاده لیلد بهتر عبارت به و نفر پنج این اسامی تخابان دلیل معلوم قرار از. کنندمی زندگی کوبا

 رکبی اسکندر به کاسترو خاص عالقه و عشق به هاآن اسامی در التین الفبای نخست حرف از

 .گرددبازمی

 که ونیوآنت. دارد حضور هامناسبت از بسیاری در غالبا که است آنتونیو تنها دالیا پسرهای میان از

 آلکسیس و آلکس. کندمی کار کوبا بیسبال ملی تیم مربی عنوان به است پدارتو متخصص پزشک

. کندمی مدیریت را کامپیوتری شرکت یک آلخاندرو و هستند کامپیوتر متخصص و التحصیلفارغ

 حاصل د،دار پدر به زیادی شباهت نیز ظاهری نظر از که فیدلیتو یعنی کاسترو پسر ترینمعروف

 ۰۰۰۹ الس از است فیزیکدان یک که فیدلیتو. است باالرت میرتادیاز با کوبا رهبر نخست ازدواج

 غضب مورد ۰۹ دهه اوایل در او. داشت برعهده را کوبا اتمی انرژی کمیسیون دبیرکلی ۰۰۰۶ تا

 وگوسسینف اتمی نیروگاه ساخت مورد در فیدلیتو که داشت عقیده کاسترو زیرا شد واقع پدرش

 نآ اما نگرفت قرار مدار در هرگز البته نیروگاه این. است داده رجخ به زیادی شلختگی و اهمال

 رسمیت به ار او کاسترو که است پسری تنها فیدلیتو. کردند آشتی یکدیگر با بعدها پسر و پدر

 طبقه از زنی با کوبا رهبر پنهانی روابط حاصل دارد نام آلینا که کاسترو دختر تنها. شناسدمی

 سراسر کتابی سپس و گریخت کوبا از ۰۰۰۳ سال در آلینا. بود «رولتا تینا» نام به کشور اعیان

 عیدیتب هایکوبایی بلندگوی عنوان به امروز به تا زمان آن از و کرد منتشر پدرش مورد در دشنام

 .رودمی شمار به

 با یو عاشقانه روابط حاصل که دارد نیز «آنجل خورخه» نام به هفتمی پسر کاسترو جناب البته

 بود عجیب روابط همین دلیل به شاید. است «البورده ماریا» نام به اشانقالبی همقطاران از یکی

 «.ودیب بویپلی یک قبال تو: »گفت کاسترو به خطاب کوردوبا سفر همان خالل در چاوز هوگو که
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 شمار و دهدمی نشان افسونگر و جذاب بسیار موجودی زنان با رابطه در کاسترو واقع در

 ناخدای دختر همان که کاسترو آلمانی معشوقه. است زیاد بسیار او زندگی عشقی هایاستاند

 در اما شد؛ محول وی به کوبا رهبر ترور ماموریت و درآمد سیا استخدام به بعدها بود، برمن اهل

 توالت چاه داخل بکشد را کاسترو آن وسیله به بود قرار که را سمی و شد غافلگیر لحظات آخرین

 .یختر

 سال رد که بود «سانچز سلیا» نام به اشانقالبی رفقای از یکی اما کاسترو زندگی زن مهمترین

 درما با قانونی صورت به هرگز او احترام به سلیا، بودن زنده زمان تا کاسترو. درگذشت ۰۰۰۹

. ددرآور خود عقد به را دالیا اشفعلی همسر که بود وی مرگ از پس و نکرد ازدواج خود فرزند پنج

 تنها و کند معرفی خود جانشین عنوان به را پسرانش از یکی که نداشت تمایلی هرگز کاسترو

 .بگیرد پدرش از دولتی پست یک توانست که بود فیدلیتو

 و مارکس هایتندیس و تصاویر از خبری هاوانا انقالب میدان در واقع کاسترو بزرگ کار دفتر در

 منع قهرمان و آمریکا جمهوررئیس لینکلن، آبراهام از هاییشمایل و صاویرت عوض در و نبود لنین

 لعم از قبل تا کاسترو. شدمی دیده کوبا بخشآزادی هایجنبش قهرمان مارتی خوزه و داریبرده

 گزارش ارائه برای را وزرا آن از بعد تازه و کردمی کار دفترش در صبح سپیده تا معموال جراحی

 کوبا ابقس رهبر. کردندمی صبر مالقات انتظار در شب تا باید دولتی میهمانان دیگر و پذیرفتمی

 بلند راهروهای میان در و پوشیدمی ریبوک تنیس هایکفش استراحت، کوتاه هایوقت در

 فتهگ آمریکایی مشهور کارگردان استون، اولیور به زمانی او. بماند سرحال تا رفتمی راه ساختمان

 .«هستم زندانی خودم دفتر در من: »بود

 زیادی احترام از کوبا ارتش هایژنرال میان در رائول. نشیندمی دفتر آن در کاسترو برادر امروز

 از پس که بود او. ندارند تردیدی انقالب هایآرمان به رائول وفاداری به آنان و است برخوردار

 درتق و نظامی اعتبار به اتیوپی و آنگوال در جنگی هایماموریت و ساخت دوباره را ارتش انقالب

 برادرش ترتیب بدین و بود گذاشته ارتش برعهده را اقتصاد بر نظارت و کنترل فیدل. افزود رائول

 وباک توریسم صنعت و اقتصاد کلیدی هایشاخه هم هنوز و بود کوبا قدرتمند مرد دومین رائول

 و شودمی اداره نظامیان توسط کارخانه ۳۶۶ تعداد. دارد قرار سربازانش و رائول نظارت تحت

 .است ارتش اختیار در کشور صادرات درصد ۰۰ و هاحقوق درصد بیست
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 استعداد از اما است داشتنیدوست و مهربان بسیار فردی شخصی هایجنبه از البته رائول

. درسمی رنظ به خشک چوب مانند عمومی مراسم در و است مانده بهرهبی بزرگش برادر سخنوری

. گذاشت کنار برادر به قیدوشرطبی وفاداری نفع به را هایشبلندپروازی و هاخواسته همواره او

 ادیاقتص سخت بحران آن خالل در اما است رادیکال بسیار فردی ایدئولوژیک نظر از رائول اگرچه

 بود او و کرد تثاب همه به را خود بینیواقع که بود ۰۹ دهه هایسال در شوروی فروپاشی از پس

 .کند راضی اقتصاد درهای اندک هرچند گشودن به را برادرش توانست که

 امن لساح به تدریج به را انقالبی جمهوری این توانست رائول که بود قدرت با فیدل وداع از پس

 توانست رائول اما داشت قرار العادهفوق حالت در همواره کوبا فیدل دوران در. برساند آرام و

 هب بعدازظهر پنج ساعت راس یعنی روزانه کار پایان از پس او. بازگرداند عادی حال به را وضعیت

 زهاندا تا انقالبی شعارهای و بارخشونت پالکاردهای آن که بود رائول دوران در. گرددبازمی خانه

 بود او. آورد زبان بر را کوبا مردم واقعی نیازهای که بود او و شد پاک شهرها دیوارهای از زیادی

 «گرانما» حزبی روزنامه و فراخواند اقتصادی مدیریتسوء و فساد با مبارزه به را هموطنانش که

 و اهترس آن همه از رفتهرفته کوبا مردم تا گردید بدل وزین اینشریه به بار نخستین برای

 .شوند فارغ هانگرانی

 التیتسهی که بود او. کندمی خارج انزوا از یوستهپ صورت به اما آرامی به را کشورش همزمان رائول

 درخواست تواندمی پس این از کوبایی هر و کرد فراهم کشورش مردم خارجی سفرهای جهت در

 نمخالفا. نیست کشور از خروج مجوز صدور به نیازی خاص موارد از غیر به دیگر و بدهد گذرنامه

 رکارانددست دولت. نبود ممکن گذشته در که مریا بروند، کشور از خارج به توانندمی نیز رژیم

 رد عمومی و رایگان فایوای از شب هر کوبایی هزاران و است موبایل شبکه و اینترنت توسعه

 هایشرکت و است آزاد زیادی اندازه تا آپارتمان و خودرو خریدوفروش. کنندمی استفاده هاوانا

 خود اشغال به را پایتخت مرکز در تروم هایایستگاه همه خیابانی فروشندگان و کوچک

 .انددرآورده

 برخ اوباما پرزیدنت با همزمان تلویزیونی نطق یک جریان در رائول که بود ۶۹۰۴ دسامبر ۰۴ روز

 دیگر بار واشنگتن و هاوانا که گفت و داد ۰۰۹۰ انقالب زمان از خود سیاسی تصمیم مهمترین از

 الماع پنهانی مذاکره هاماه از پس تاریخی تحول این. کنندیم برقرار را خود دیپلماتیک روابط

 ار جاسوس چندین متقابل صورت به خود نیتحسن دادن نشان عنوان به طرف دو البته و شد
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 جمهوررئیس دستور به کوبایی مامور سه زندانیان، تبادل این در. کردند آزاد خود هایزندان از

 .شدند آزاد کاسترو رائول دستور به گراس آلن منا به آمریکایی جاسوس یک و آمریکا

 زا کاسترو فیدل دستور به که بودند ماموری پنج همان جزو واقع در کوبایی آزادشده مامور سه

. شدند آمریکا خاک وارد مخفیانه ۰۹ دهه هایسال در کوبا امنیت و اطالعات سرویس سوی

 بر افزون و بود فلوریدا در تبعیدی هایکوبایی هایانجمن از جاسوسی و نفوذ افراد این ماموریت

 تاسیسات به تروریستی حمالت امکان مورد در اطالعاتی هاآن طریق از که داشت قصد هاوانا آن

 هایزندان به کوبایی ماموران و رفت لو ماموریت این اما کند؛ کسب کشور آن داخل در آمریکا

 شدند آزاد خود محکومیت دوران پایان از زودتر بتهال هاآن از نفر دو. شدند محکوم المدتطویل

 زادیآ که بود کرده اعالم کاسترو فیدل. بود نشده صادر آزادی حکم ماندهباقی نفر سه برای اما

 و گشایش هیچ هاآن همه آزادی زمان تا و است کوبا خارجی سیاست اولویت نفر پنج آن همه

 رائول آمدن کار روی با خاطر همین به. داشت نخواهد وجود کشور دو میان روابط در بهبودی

 عاطال به را مسئله این صراحت به کوبایی هایدیپلمات و رفتنمی روابط بهبود به امیدی هم

 در کار این و افتاد اتفاق رسیدمی نظر به ناممکن آنچه باالخره اما بودند؛ رسانده خود همتایان

 سال در کوبا از دوم پل ژان پاپ دیدار زمان از .گرفت صورت فرانسیس پاپ پادرمیانی با واقع

 پاپ آن از فیدل شخص. کرد پیدا کمونیستی جزیره این در ایمالحظه قابل نفوذ واتیکان ،۰۰۰۰

 ادیزی احترام وی برای و کردمی یاد مادرزاد ایکنندهمذاکره عنوان به دوم پل ژان یعنی لهستانی

 و یشترب بلکه یافت ادامه تنها نه نیز پل ژان جانشینان وراند در واتیکان و کوبا روابط. بود قائل

 دارریشه مادیاعتبی آن بر توانست و کرد کارستان کاری آرژانتینی فرانسیس پاپ اما شد؛ نیز بهتر

 .کند غلبه کوبا و آمریکا یعنی طرف دو میان عمیق و

 رپ دست با که بود داده را امکان این هاکوبایی به گراس آلن نام به جاسوسی وجود حال عین در

 فرودگاه در کوبا به سفری جریان در و ۶۹۹۰ سال در کامپیوتر متخصص این. شوند مذاکره وارد

 ماموران معلوم قرار از. بود شده محکوم زندان سال ۰۹ به جاسوسی جرم به و دستگیر هاوانا

. بودند کرده کشف آمریکایی این چمدان در مخابراتی و کامپیوتری پیشرفته تجهیزات کوبایی

 راهی USAID به موسوم آمریکا ایتوسعه هایکمک سازمان سوی از ماموریتی با ظاهرا گراس

 لبتها که ادعایی برد،می کوبا یهودیان انجمن برای را تجهیزات آن که کردمی ادعا و بود شده کوبا
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 ژیمر دشمنان تجهیز و تسلیح گراس واقعی ماموریت. شد تکذیب انجمن این دبیرکل سوی از

 .بود کوبا

 وانت در آنچه اوباما. داشت ارمغان به امتیاز و منفعت سراسر رائول برای واشنگتن، با معامله این

 و بود خارج وی اختیارات حوزه از هاتحریم لغو اما داد انجام روابط این سازیعادی برای داشت

 برای که خواست هموطنانش از اوباما اما. دگرفتنمی تصمیم کنگره نمایندگان مورد این در

 مورد رد کنگره نمایندگان که شد باعث مسئله همین و کنند سفر کوبا به تعطیالت گذراندن

 مبهمی هایوعده نیز کوبا دولت مقابل در. شوند تردید دچار کوبا علیه هامحدودیت اعمال ادامه

 .نکرد قبول را آوریالزام تعهد اما داد بشر حقوق رعایت برای

 یک سفر نخستین این و کرد دیدار هاوانا از رسمی صورت به اوباما که بود مارس ماه در

 برابر در ساله ۰۹ رائول اگرچه. آمدمی حساب به اخیر سال ۰۹ طی کوبا به آمریکا جمهوررئیس

 به یپلماتیکد موقعیت از اما رسید،می نظر به دور هایگذشته از فسیلی مانند پرانرژی اوبامای

 هانج خبرهای کانون در دیگر بار کوچک کوبای ترتیب بدین. برد را استفاده نهایت آمده دست

 یستیسوسیال و انقالبی دولت این نفع به جهان اقتصاد قدرتمندترین جمهوررئیس و گرفت جای

 ولینگر و دکر کشف جذاب لوکیشنی عنوان به را کوبا و ننشست بیکار نیز هالیوود. کرد تبلیغ

 انلش جمله از برندها بزرگترین پای که بود آن از پس و آمد کشور این به کنسرت برای استونز

 دو یرو جاری سال پایان تا تواندمی کوبا ترتیب بدین. شد باز هاوانا مرکز باشکوه خیابان به

 .کند حساب خارجی گردشگر میلیون

 از بعد اما کرد؛ خودداری کوبا از اوباما دیدار ردمو در اظهارنظر از هامدت تا فیدل میان این در

 دشمن آن با روابط شدن گرم و شدن نزدیک مورد در و کرد یاد «اوباما برادر» از ایمقاله طی آن

 توانیممی که هستیم موقعیتی در ما. نداریم هاامپریالیست هایهدیه به نیازی ما: »نوشت دیرین

 در کاسترو.« کنیم تامین را خود غیره و غذایی یازهاین همه خود ملت هوشمندی و تالش با

 حمالت و هاخوک خلیج به حمله و کرد اعتماد هاآمریکایی به تواننمی که داد هشدار ادامه

 که زمان نآ کاسترو باور به. کرد یادآوری را کوبا تاسیسات علیه تبعیدی هایکوبایی تروریستی

 ارانتظ در خطرها بزرگترین کند،می یاد همسایه و دوست و فامیل عنوان به هاکوبایی از اوباما

 .است کشور
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 روابط نای سیاسی مسئولیت کوبا سوی از که رائول برادرش به مقاله این در کاسترو حال عین در

 شده سپری او دوران که دارد باور پیرمرد معلوم قرار از. است نکرده ایاشاره هیچ دارد برعهده را

 لکهب دیدنمی خود ایدئولوژیک دارمیراث عنوان به را رائول برادرش هرگز او. است هیافت پایان و

 که بود نفر یک تنها. دانستمی مناسب کشور اداره برای بینواقع عملگرای یک عنوان به را او

 ناگهان ۶۹۰۳ سال در نیز او که باشد فیدل سیاسی و ایدئولوژیک دارمیراث نظر هر از توانستمی

 چاوز و فیدل. بود ونزوئال جمهوررئیس چاوز هوگو البته مرد این. درگذشت سرطان به ابتال ثرا بر

 .داشتند پسر و پدر روابط شبیه روابطی

 تواندب تا داد دلگرمی چاوز به تلفنی ونزوئال در کودتا هنگام به و ۶۹۹۶ سال در که بود فیدل این

 آنان دو هر و دیدمی را خود واقعی میراث چاوز وجود در فیدل. کند اقدام کودتاچیان علیه

 یاریبس از کشور دو هر. بردندمی پیش به خود کشورهای در را سیاست و ایدئولوژی از ترکیبی

 تقابالم کشور دو امنیتی نیروهای. دارند هم با زیادی هایشباهت تبلیغاتی نظر از ویژه به و جهات

 حال در کوبا و ونزوئال کشور دو باشند، داشته ملیاتع آزادانه یکدیگر کشورهای در توانندمی

 .روندمی شمار به واحد ملت یک پلیس و امنیتی هایسرویس نظر از حاضر

 از هاوانا از دیدارهایش از یکی جریان در چاوز که هنگامی. داد تکان را کاسترو عمیقا چاوز مرگ

 یک زا چاوز. فرستاد چکاپ برای را او که بود کاسترو این کرد، ناراحتی احساس تنهپایین ناحیه

 بستری هاوانا در تنهایی به داد ترجیح خاطر همین به و بردمی رنج تهاجمی نهایتبی سرطان

 وئال،ونز دولت ادعای برخالف که دارند اطمینان آگاه منابع و رفت او عیادت به بارها کاسترو. شود

 ونزوئال به که بود چاوز جنازه این واقع در. است درگذشته هاوانا در بلکه کاراکاس در نه چاوز

 .بازگشت

 هیچ به مادورو پرزیدنت با روابط این اما کرده حفظ را کاراکاس با نزدیک روابط رائول اگرچه

 هایوابستگی که دارد قصد کاسترو رائول. نیست چاوز و فیدل میان روابط گرمی به عنوان

 فتن این کوبا و دهدمی کوبا به ارزان نفت کاراکاس. دهد کاهش را ونزوئال به کشورش اقتصادی

 ماا کند؛می تامین را خود نیاز مورد ارز از بخشی ترتیب این به و فروشدمی واقعی قیمت به را

 رخاط همین به و کندمی تهدید را مادورو سیاسی سرنوشت ونزوئال در اقتصادی شدید بحران

 تنداش رائول که رودمی احتمال دلیل همین به. است رناتیوآلت یک وجویجست در گراواقع رائول

 .بدهد ترجیح را واشنگتن با نزدیکتر روابط
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 و انسانی مسائل به دارد سعی اخیر هایسال در نداشت اقتصاد به خاصی عالقه هرگز که فیدل

 انشطرفدار ،بود تریبون پشت چاوز کنار در که زمان همان و کوردوبا در. بپردازد بیشتر اقتصاد

 ی،محیطزیست هایبحران: »گفت آنان به خطاب و فراخواند «هاایده جنگ» به بیشتر توجه به را

 هآیند هایچالش خاورمیانه، در جهانی جنگ بروز امکان و خام مواد یافتن پایان وهوا،آب تغییرات

 ینا طی او و دکشی طول ساعت سه به نزدیک کوردوبا در کاسترو سخنرانی.« روندمی شمار به

 فقط: »کردند تالش وی کشتن برای بار ۲۹۹ از بیش هاآمریکایی که گفت دیگر بار یک سخنرانی

 ردیم عنوان به کارتر از کاسترو.« نکشیدند نقشه من کشتن برای کارتر جیمی و فورد جرالد

 هک روکاست صدای. نامید «کوچ مرد» را پسر بوش جورج و کرد یاد «مذهبی و درستکار عمیقا»

 .شد صاف کامال رفتهرفته بود شکننده آغاز در

 بسیاری .نداشت سابقه نیز کوبا در حتی آمد عمل به کاسترو فیدل از آرژانتین در که استقبالی

 انپای تصور مردم این برای. بدهند گوش صدایش به و ببینند را او خواستندمی فقط مردم از

 را محل ترک خیال مردم اما بود سرد شدت به هوا. ستا عذاب و رنج حکم در فیدل عمر یافتن

 نابود هرگز سوسیالیسم که رسید پایان به سخن این با کاسترو طوالنی سخنرانی. نداشتند

 کاهش این البته. است داده دست از را خود جذابیت ایاندازه تا حاضر حال در اگرچه شودنمی

 تحوالت برابر در تواندنمی قدرتی هیچ ردیگ. شد بیشتر هم باز ۶۹۰۲ تابستان در جذابیت

 هایتهخواس به رسیدن برای آخر نفس تا فیدل یعنی فرمانده آن. کند ایستادگی کوبا اجتماعی

 کمی حال این با. گرفت آغوش در را پیروزی ندرت به اما کرد مبارزه و تالش و داد دشنام خود

 .ماند خواهد باقی او برای همچنان فناناپذیری

 

 اشپیگل: منبع
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 جداشدنی دوقلوهای
 

 کرد؟ قربانی را گواراچه کاسترو،
 

 فیروزآبادی محمدعلی: ترجمه/ شیرکا فولکر

 

 از اکوب خارجه امور وزارت وبالگ در پی آلخاندرو نام به لوزان شهر ساکن سوئیسی شهروند یک

. شودمی سوءاستفاده تجاری و مالی منافع جهت در گواراچه شخصیت از چگونه که کرد گالیه این

 فروش برای «چه» تصویر و نام با نیز موبایل کنندهعرضه سوئیسی شرکت یک حتی وی نوشته به

 !کندمی تبلیغ خود کاالهای

 نکهآ به توجه با آلیدا اگرچه. خواند را پست این نیز انقالب بزرگ قهرمان آن دختر «گوارا آلیدا»

 پدرش خاطره از استفاده با که عجیب تجارت این از دارد، پدر شهرت حفظ در سعی همواره

 هاآن. بکنند خواهندمی کاری هر بگذار: »داد پاسخ نهایت در اما شد خشمگین گیردمی صورت

 جوان هایقلب در او زیرا دارد، مشتری پدرم خاطره که دانندمی زیرا دهندمی انجام را کار این

 .«است زنده همچنان

 وی یرتصو با پالکاردهایی کشور این سراسر در. دارد خریدار هم کوبا در «چه» تصویر بتهال صد و

 یدهد بازد،می رنگ تدریج به که انقالبی آن محافظ قهرمان خاطره و یاد داشتن نگه زنده برای و
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 هب شصت دهه در و بودند انقالب کاریزماتیک دوقلوی هایستاره او و کاسترو فیدل. شودمی

 .یافتند ارتقا ما عصر سیاسی پاپ قهرمانان ننخستی

 مقام به شد، تیرباران بولیوی هایجنگل در سالگی ۳۰ در و ۰۰۲۴ سال در گواراچه که هنگامی

. اف جان که گونههمان یافت، ارتقا جهان گرایچپ معترض نسل میان در انقالبی شهید نماد

 برای الگویی و مفهوم به و افسانه به ۰۰۲۳ سال در ترورش از پس آمریکا جمهوررئیس کندی

 انندم که بودند اندکی شمار بیستم قرن طول در. بود شده بدل مداراگر و لیبرال آمریکای یک

 .دباشن کرده تجلیل آنان از پرستش حد در طرفدارانشان و داشته محبوبیت کندی و گواراچه

 باخت،می رنگ بعد هایسال در آمریکا هایسیاست دلیل به کندی شهرت که حال همان در اما

 و تصاویر و شد مطرح جهان سراسر در جوان گرایمصرف جوامع جهانی بت عنوان به گواراچه

 این. گشت دست به دست محتوایی هرگونه بدون و محبوب چهره یک مانند به هایشعکس

 سعی هاسال هاکوبایی که است حالی در این و است درآمده صورت همین به نیز کوبا در مساله

 برندب ابزاری استفاده سیاسی و تاریخی منافع جهت در گواراچه خاطره و یاد از که داشتند این بر

 .کنند عنوان دیکتاتوری و استبداد علیه جنگ در انقالب شهید را او و

 ناسشنا مرد آن با ۰۰۹۹ جوالی هشتم شب در و مکزیک تبعید در کاسترو رائول که هنگامی

 در هشتبعیدگا سوی به کاسترو فیدل شد، آشنا امپران کاله شهر در واقع مشترکی مخفیگاه در

 لرژیآ تخصص که بود آرژانتینی پزشک یک شناسنا مرد آن. بود کرده حرکت مکزیکوسیتی

 لتموتورسیک عاشق و آماتور عکاس یک آن بر افزون. بود مبتال آسم به هم خودش البته و داشت

 و کردمی حمل مغزش در البته و چمدان در را انگلس و مارکس هایکتاب و آمدمی حساب به

 .بود گذاشته پا زیر را التین آمریکای سراسر

 هعلی فرویت یونایتد شرکت و سیا سوی از شده طراحی نظامی کودتای گواتماال در واراگوئه

 و بوده شاهد را «گوزمان ربنزآ جاکوبو» یعنی کشور این منتخب کامال و گراچپ جمهوررئیس

 رسیدهن نتیجه به تالش این اما کند سازماندهی کودتا علیه مقاومت گروه یک که بود کرده تالش

 عداب و داشت اشتغال بازیاسباب و کتاب فروش به مکزیک در. کندمی فرار مکزیک به اجبارا و

 .کرد پیدا مرکزی بیمارستان در کاری
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 کوباسانتیاگودو در مونکادا پادگان به حمله در که کاسترو برادران همرزمان از یکی با گواتماال در

 کهنه زا دیگر یکی با هابعد که بود سرنوشت دست و بود شده آشنا داشته شرکت ۰۰۹۳ سال در

 ردک دعوت را او رائول. شود آشنا بیمارستان در کاسترو رائول با یعنی مونکادا عملیات سربازان

 .بود او از صحبت آمریکا قاره هایخانهقهوه تمام در که برادری شود، آشنا نیز برادرش با که

 در. بگیرد صورت مکزیک در تاریخی مالقاتی تا داد هم دست به دست چیز همه صورت هر به

 سیاسی و جسورانه ایقریحه از که داشت قرار ایساله ۶۰ تنومند کاستروی فیدل طرف یک

 ویس در. برساند پیروزی به را انقالب یک ممکن صورت هر به که داشت متصمی و بود برخوردار

 با که بود نشسته اندامی الغر تقریبا و خجول ساله ۶۴ ی«یرنا دوال وارا گوئهچه ارنستو» دیگر

 او و شدمی دیده وجودش در خودباوری با توام درخششی اشروشنفکرگونه هایجذابیت وجود

 .کند پر کارستان کاری با را اشزندگی خالی هنوز کارنامه که بود مصمم نیز

 طول دو روی ایدئولوژیک نظر از که چند هر شدند مندعالقه یکدیگر به زود خیلی نفر دو هر

 یک آغاز واقع در گرفت صورت مکزیکوسیتی مرکز در که مالقات این. داشتند قرار متفاوت موج

 شماره دمر و انقالب ایدئولوژیک رئیس «چه» از هک رفاقتی شد، سیاسی رفاقتی و مردانه دوستی

 .کند اایف انقالب بینیجهان نوع در بدیلبی نفوذی و نقش توانست که بود او و ساخت کوبا دو

 دادیروی کوبایی، انقالبی کاسترو، فیدل با آشنایی: »نوشت خود سفرنامه در «چه» زمان آن در

 که دبو کاسترو با مالقات...« دارد باالیی نفس به اداعتم که است باهوش مردی او. است سیاسی

 این از پس ساعت چند: »کرد ایجاد «چه» زندگی در امیدی و اندازچشم باالخره هامدت از پس

 عنوان به لفید. بپیوندم آینده رهبر این به گرفتم تصمیم که بود صبح میش و گرگ در و مالقات

 مطرح را غیرمعمولی موضوعات او. گذاشت من روی یزیاد تاثیر متفاوت، و العادهفوق مردی

 .«شدم شریک او بینیخوش در هم من. دادمی ارائه حلراه و کردمی

 مه کنار در برادر دو مانند و دادند تشکیل برادرانه زوج یک نفر دو این که بود بعد به آن از و

 تجربه کوبا مقصد به مکزیک زا کشتی همان در را مشترک مرگ از فرار اولین دو هر. بودند

 درگیری اولین در. بودند آن منتظر باتیستا سربازان و داشت نام «گرانما» که کشتی همان کردند،

 به تهالب و گرفت قرار گلوله اصابت مورد گردن ناحیه از «چه» که بود طرف دو بین آتش تبادل و

 چهارم سه بهتر عبارت به و کاسترو افراد از نفر ۰۶ درگیری همان در. شد زخمی سطحی صورت

 بجذ به دیگر بار آنجا در و رسیدند سیراماسترا به نفر ۶۰ با تنها هاآن و شدند تلف وی نیروهای
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 دیکتاتوری حکومت به شورشی صد چند با نهایت در جا همان از و کرده اقدام جدید نیروهای

 .دادند پایان باتیستا

 ۳۰ تا ۶۰ روزهای بین که بود او زیرا آمد، وارد حکومت پیکر بر واراگچه توسط اما نهایی ضربه

 از و نفره هزار ۰۹۹ زمان آن در شهر به نیرومند چریک ۳۴۹ از متشکل یگانی با ۰۰۹۰ دسامبر

 از پس. کرد تسخیر را آن و برد حمله کوبا جزیره مرکز در سانتاکالرا مهم بسیار استراتژیک نظر

 به داشت تانک دستگاه ۰۹ آن از ترمهم و انگیزهبی سرباز ۶۹۹۹ که را پادگانی شهر به ورود

 به مسلح سرباز ۴۹۹ حامل واگنی ۶۶ قطاری آن از پس و درآمده «چه» نیروهای محاصره

 .گرفت قرار حمله مورد هاچریک سوی از سنگین هایسالح

 آرام کامال صورتی به یک،مکز در ۰۰۹۹ سال در کاسترو فیدل با مالقاتش اولین زمان از «چه»

 او. آورد دست به انقالب رهبر بر را فزاینده نفوذی انقالب، ایدئولوژیک سرپرست نقش در

 ائیسمکوب و اومانیسم ترکیب از توانمی چگونه که است آموخته مارتی خوزه از فیدل: »نویسدمی

 که ردک کمک فیدل هب گواراچه یعنی آرژانتینی پزشک آن البته و «ساخت انقالبی معجون یک

 خود وریکتئ پشتوانه به توجه با «چه. »کند پیدا انقالب برای ایدئولوژیک مدخل یک اصطالح به

 عهده بر ار انقالب با مارکسیسم بینیجهان تطبیق و هاتئوری کردن عملی در فیدل دستیار نقش

 .کندمی تائید را مساله این نیز «لیس.بی شلدون» یعنی آمریکایی پرآوازه مورخ و گرفت

 هیچ: »کرد اقرار آمریکایی نگارروزنامه «الکوود لی» با ایمصاحبه در و ۰۰۲۲ سال در کاسترو

 با من که هنگامی. شودمی ساخته تحول یک طی در انقالبی یک. نیست انقالبی مادرزاد کس

 .«بود من از ترلوج بسیار هم ایدئولوژیک نظر از و بود پخته و آگاه انقالبی یک شدم آشنا «چه»

 رهبر هب سیراماسترا در کاسترو انقالبی قطارهم و معشوقه سانچز، سلیا از غیر به البته کس هیچ

 برای حلراه یافتن به تنها نه دو این میان مناسبات. نبود نزدیک گواراچه اندازه به کوبا انقالب

 متقابل بقل قوت و پشتیبانی وعین نفر دو هر بلکه کردمی کمک ایدئولوژیک و نظامی مشکالت

 تناکوحش و انبوه هایجنگل آن در انقالبی گروه این که دورانی در ویژه به بودند، یکدیگر برای

 .داشت سروکار زیادی مشکالت با
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 اندنرس سرانجام به در نفر دو هر اما بودند شده بزرگ متفاوت کشور دو در گوارا و کاسترو اگرچه

 هر بر «چه» که نیست تردیدی این در: »گفت هابعد کاسترو. داشتند ایمان رآخ نفس تا انقالب

 .«داشت چرا و چونبی تاثیری انقالبی روند و انقالبی نبرد مقوله دو

 یتمحبوب وجود با و کرد تحمل خود کنار در را وی کاسترو که است کسی تنها رائول از بعد گوارا

 در گواراچه. نداشت وحشت او از ظاهرا و نکرد نگاه وا به رقیب چشم به هرگز «چه» جهانی

 سالح یک واقع در او زیرا شدمی محسوب کوبا انقالب برای تبلیغ بهترین جهانی هایعرصه

 الهک و زیتونی سبز اونیفرم آن با گواراچه. رفتمی شمار به سودمند کامال و ایرسانه چندکاره

 موهای آن با و گرفت قرار آن روی بر سرگردی درجه نعنوا به ایستاره هابعد که سیاهی بره

 لب وشهگ که برگی سیگار آن و رنگش سیاه تنک ریش و بود زده بیرون کاله زیر از که ایژولیده

 .آمدمی شمار به جهان سراسر در ایحرفه انقالبی یک تجسم و معترض نسل نماینده داشت،

 که بود کاسترو از ایشدهتلطیف نمونه واقع در بود، گرفته لقب کوبا در که گونهآن ،«چه ال»

 پدرش به شبیه «چه» خالف بر ظاهر در الاقل کاسترو. کرد ثابت را این خالف زمان گذر البته

. داشت یزن را خود خاص هایجذابیت البته که روستایی و خشن مالکی کشاورز به شبیه یعنی بود

 از فارغ عالقه این و پسندیدندمی اندازه یک به را نفر ود هر دوران آن در زنان ظاهرا حال این با

 .بود کاسترو و «چه» اجتماعی طبقه و ملیت

 اراگوچه ارنستو: »نوشت «سرخ دیکتاتور» تیتر با ایمقاله در ۰۰۲۹ ژوئن در «نیوزیواس» مجله

 هایهحلق از یکی تنها کاسترو کوبای گوارا نظر از و شودمی محسوب کاسترو دولت متفکر مغز

 .«بگیرد فرا را التین آمریکای سراسر است قرار که است زنجیری

 به رائول و فیدل از و انقالب «مغز» عنوان به «چه» از زمان همان در نیز تایم آمریکایی مجله

: بود هگفت «چه» مورد در البته کاسترو. بود کرده یاد انقالب «مشت» و «قلب» عنوان به ترتیب

 کایآمری سراسر برای بلکه ما ملت برای تنها نه که داد ارائه انسان از الگویی «چه» من وربا به»

 .«بود آن درجه منتهی به انقالبی پایداری الگوی و نمونه «چه. »است مهم التین

 از سخت، و سفت ظاهر آن خالف بر کاسترو واقع در: هستند فریبنده تصاویر گاهی حال این با

 در. دبو ترزیرک سیاسی روزمره امور نظر از و ترمداراگر و پذیرترانعطاف مراتب به سیاسی نظر

 خشک نیباط و ناپذیرآشتی انقالبی دگماتیسم از سخت ایهسته کاسترو خالف بر گوارا که حالی
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 یانقالب اصول از عدول عنوان هیچ به که داشت آهنینی جدیت چنان گواراچه. داشت سختگیر و

 اهل روی هیچ به باتیستا رژیم عوامل مجازات مورد در مثال عنوان به و تابیدبرنمی را اخالق و

 .نبود سازش و گذشت

 الرد هزار ده دریافت قبال در اتیمیو دهقانان از یکی که شد خبردار سیراماسترا در که هنگامی

 به را او هبالفاصل ست،ا داده را کاسترو فیدل قتل و انقالبی نیروهای فریب وعده باتیستا عوامل از

 دش باعث اتفاق این: »نویسدمی گوارا نامهزندگی نویسنده اندرسون. لی جان. کرد محکوم مرگ

 گوارا،. شود وارد مردم امورات همه به سال چهل مدت به کوبا امنیت و اطالعات سرویس که

 زیر را یانقالب لاصو که کسانی تواننمی صورت هیچ به که گفت صورت این به و کشت را اتیمیو

 .«داد قرار بخشش مورد گذارند،می پا

: است آورده گوارا شخصی روزانه خاطرات دفتر از را مستقیمی قول نقل ادامه در اندرسون

 به. ودب شده تحمل غیرقابل و مشکل بسیار اتیمیو برای طورهمین و گروه افراد برای وضعیت»

 سر چپ سمت به ۳۶ کالیبر تپانچه یک با وضعیت این به دادن پایان برای من خاطر همین

 و شیدک نفس سختی به اتیمیو. آمد بیرون جمجمه راست سمت از گلوله و کردم شلیک اتیمیو

 .«داد جان سپس

 بر ار انقالبی و نظامی دادگاه اصطالح به چندین سرپرستی گواراچه نیز انقالب پیروزی از پس

 پلیس، عوامل از نفر ۹۹۹ از بیش کوبا دولت رسمی آمار ساسا بر که هاییدادگاه داشت، عهده

 مارآ اساس بر البته. کردند محکوم اعدام به را باتیستا رژیم امنیت و اطالعات سرویس و ارتش

 موضوعات. شدند آویخته دار به نفر ۰۰۹۹ انقالبی، حکومت استقرار نخست ماه چند در غیررسمی

 رژیم هایآدمکش و گرانشکنجه مورد در هاییگزارش غالبا هاروز آن در کوبا هایرسانه در رایج

 یانقربان بازماندگان و همسران که بود هاروز همان در. بود هاآن قربانیان و باتیستا دیکتاتوری

 شدند هاجنایت آن عامالن مجازات خواهان هاوانا هایخیابان در راهپیمایی یک طی گذشته رژیم

 .کند یکسره را افراد این کار پوشیچشم و اغماض هرگونه بدون که خواستند دولت از و

 دستور به و داشت قرار هاوانا قدیمی بخش نزدیکی در که الکابانا قلعه در اعدام احکام اکثر

 اغماض کسی مورد در ندرت به نفر دو این. آمددرمی اجرا به کاسترو رائول و گواراچه مستقیم

 آمریکا همتحد ایاالت که آنجایی از. نداشت هاآن با تفاوتی مورد این در یزن فیدل البته و کردندمی

 هب نیز کوبا جدید رژیم بود، کرده سکوت او هایجنایت مورد در باتیستا رژیم دوران تمام در
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 غالبا که محکومانی داد؛نمی اهمیتی محکومان عفو و بخشش بر مبنی آمریکا هایدرخواست

 و هانداخت راه به «خون حمام» هاکوبایی گفته به و بودند دیده آموزش یآمریکای نیروهای توسط

 .بودند کرده اعدام گروهی صورت به را دیکتاتور مخالفان از بسیاری

 چهره تواندمی جویانهتالفی اعمال نوع این که داد تشخیص مقطعی در کاسترو فیدل حال این با

 را هادادگاه آن همه هفته چند از پس خاطر همین به. کند دارخدشه جهانیان نزد در را انقالب

 و کودک و زن هیچ ما: »نپذیرفت را غرب سوی از وارده اتهامات هرگز البته و کرد تعطیل

 کودکانمان صبح فردا نتوانند تا کردیم تیرباران را قاتل تعدادی ما. ایمنکرده تیرباران را کهنسالی

 .«بکشند را

 که دانستمی او. گذاشت گواراچه اختیار در کلیدی پستی عجله با و زمان همان در کاسترو

 هک دانستمی او. کند حفظ زیادی مدت برای سیاسی نظر از گوارا بدون را انقالبش تواندنمی

 کرده تاسیس را کوبا کمونیست حزب ۰۰۶۹ سال در که افرادی و متوسط طبقه میان پیوندهای

 وستد یکدیگر با انقالب پیروزی دلیل به واقع در گروه دو ینا و است سست شدت به بودند،

 تنددانسمی مسکو نوکر و ماجراجو گروهی را جدید انقالبی نیروهای کوبا متوسط طبقه. اندشده

 حزب برای جدید اعضای از کافی شمار به کاسترو خاطر همین به. هستند عاجز دنیا درک از که

 قدرت و بوده قبول مورد ایدئولوژیک هایدانسته و دسوا نظر از که داشت نیاز کمونیست

 بانقال رهبری بلندپروازانه هایبرنامه بتوانند که باشند ایاندازه و حد در و داشته سازماندهی

 .درآورند اجرا به را کشور سراسر در درمانی و آموزشی سیستم یک ساخت برای

 برابر در را نرمی سیاسی لحن همچنان انقالب پیروزی از پس روزهای در فیدل که حال همان در

 گذاریهپای کاسترو رائول با همراه البته و صحنه پشت در گواراچه بود، گرفته پیش بورژوا طبقه

 این و دیدمی تدارک را شوروی جماهیر اتحاد به کوبا نزدیکی و لنینیستی ـ مارکسیستی دولتی

 .ودب کوبا علیه آمریکا تروریستی و براندازانه تاقداما به واکنش در همه از بیش البته اقدام

 این ارزی و پولی جدید هایسیاست کوبا، مرکزی بانک رئیس عنوان به ۰۰۹۰ نوامبر از گوارا

 فوریه ۶۳ در که هنگامی و برد پیش به آزاد بازار اقتصاد کامل گذاشتن کنار محوریت با را کشور

 اساس رب لنینیستی ـ مارکسیستی اقتصادی هایرحط مسئولیت رسید، صنایع وزارت به ۰۰۲۰

 .گرفت عهده بر را مسکو الگوهای
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 نظر از کشور یک از کوبا اقتصاد ساختار تغییر را خود داراولویت هدف شصت دهه آغاز در او

 از خودکفا و محورصادرات و مدرن اقتصادی نظر از کشوری به( شکر) محصولیتک صادرات

 .کرد اعالم شوروی کمک با بتهال و خارجی صنایع

 یماگرفته تصمیم مثال عنوان به ما: »بود بینخوش بسیار همچنان شصت دهه آغاز در گواراچه

 باید فعلی مقطع در کارگر طبقه. کنیم برابر دو سال ده عرض در را کوبایی هر سالیانه درآمد که

 .«ثروت افزایش و بیشتر ولیدت بیکاری، بدون تولید تولید،: کند دنبال را وظایف این

 ساخت برای خود هایطرح و هاایده بود، دستچیره سخنران یک که کاسترو خالف بر «چه»

 نوانع به زمان مرور به خاطر همین به. آوردمی کاغذ روی به را کوبا در سیاسی نوین سیستم یک

 شهرت باکو در «جدید انسان» ردمو در تازه سخنانی و هااندیشه با «فیدلیسم» ایدئولوژیک رئیس

 ایروی. ماند باقی کوبا جامعه در وی معنوی هایشالوده نوعی به نیز مرگش از پس حتی و یافت

 راداف او، قبول مورد سوسیالیستی جامعه در. بود پول دوران به دادن پایان و حذف گواراچه بزرگ

 هیچ مادی هایگرایش جدید جامعه این در: »کنندمی کار دستمزدی و اجرت هرگونه بدون

 اخالقی هایگرایش که دهیم انجام مساله این جهت در اقداماتی باید ما و داشت نخواهد جایی

 لمشک.« شود مادی هایگرایش جایگزین نوین انقالبی آگاهی نوعی و وظیفه احساس طریق از

 مادی و کهنه ازهاینی و هاخواست مقهور همواره گواراچه «جدید انسان» آن که بود این تنها

 .بود خود

 یستیآلایده طرح چند از غیر به نیز کاسترو فیدل بلکه گواراچه تنها نه که بود مشخص کامال

 به ار کوبا نوعی به دو این میان رفاقت و نداشت کوبا اقتصاد برای مشخصی طرح و برنامه هیچ

 هافتارر دلیل به کوبا اقتصادی خبره شناسانکار همه زمان آن در. کرد مبتال اقتصادی فاجعه یک

 نظر از که گواراچه. کردند مهاجرت میامی به غالبا و ترک را کشور نفر دو این هایسیاست و

 اما. شد شوروی دامان به دست زود خیلی بود کاسترو فیدل مانند به سریسخت و لجاجت

 میغیرعل و عجیب را اقتصاد برای نفر دو این هایبرنامه نیز شوروی بلندپایه هایمقام و رهبران

 گوارا و کاسترو به خوشی روی چندان مسکو پس آن از که بود دلیل همین به و دانستندمی

 همه و پرداخت مسخره آزمایش این برای سنگینی بهای کوبا که بود ترتیب بدین. نداد نشان

 .گرفت خود به بارفاجعه و نزولی روندی جزیره اقتصادی هایشاخص
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 ارهاج و بود خوب نسبتا هم هنوز کوبا مردم وضع سازی،صنعتی برنامه فاز نخستین در لبتها

 در. دادمی افزایش را مردم درآمدهای زیادی اندازه تا رایگان پزشکی خدمات و ارزان هایخانه

 نای ماا. گرفت خود به مثبت و فزاینده روند نیز زندگی استاندارد و مصرف میزان البته دوران آن

 کشور غذایی ذخایر انقالب از پس سال دو. نداد را مردم تقاضای کفاف زودی به تولید میزان

 بحذ نیز بودند کشیتخم ویژه که چارپایانی و مادر هایدام که رسید جایی به کار و شده مصرف

 منطقی میزان به غذایی مواد تولید بود قرار که سالی یعنی ۰۰۲۶ سال در. رسیدند مصرف به و

 اقتصاد که بود ۰۰۲۳ سال اواسط از و شد کشور نصیب اقتصادی رشد درصد ۹.۴ تنها برسد، ودخ

 کاهش درصد ۰.۹ حدود به ملی ناخالص تولید. شد دچار زمان آن تا خود بحران بزرگترین به کوبا

 شکر تولید حتی و یافت کاهش درصد ۶۳ به ۰۰۲۳ و ۰۰۲۰ هایسال بین کشاورزی تولید. یافت

 .بود جهانی دوم جنگ از پس کوبا دوران ترینبد این و دادمی نشان درصدی ۴۹ شیکاه نیز

 به ۰۰۲۳ سال در بود تن میلیون شش بر بالغ ۰۰۲۰ سال در که کشور غذایی تولیدات مجموع

 عنیی کاسترو صنایع وزیر و دوست همان نیز فاجعه این اصلی مقصر و رسید میلیون ۳.۰ از کمتر

 .دبو گواراچه

 مسئولیت روز آن در. شد برداشته گواراچه برکناری جهت در گام اولین ۰۰۲۴ جوالی سوم روز

 نداد نشان واکنشی کار آغاز در او. شد گرفته گواراچه از بود کامل وزارتخانه یک که شکر صنایع

 هرگونه حال عین در. شدمی نمایان وجودش در انگیزگیبی و حوصلگیبی آثار رفته رفته اما

 .کردمی تکذیب را کاسترو با اختالف

 لینکرم جدید رئیس. شد برکنار شوروی رئیسه هیات صدر از خروشچف نیکیتا ۰۰۲۴ اکتبر در

 کار روی وزیرنخست عنوان به کاسیگین الکسی و برژنف لئونید یعنی کمونیست حزب دبیرکل و

 نوامبر ماه در جدید رهبری کار آغاز سبتمنا به که ایرژه مراسم در حضور از کاسترو اما آمدند

 مراسم این به خود از نمایندگی به را گواراچه عوض در و کرد خودداری شدمی برگزار مسکو در و

 .نبود برخوردار محبوبیتی هیچ از شوروی در که ایچهره همان درست یعنی فرستاد

 او مثل کس هیچ زیرا شد بدل «چه» اصلی وظیفه به هاسفر این بعد به ۰۰۲۴ دسامبر از

 آغاز رد. کند ایفا کوبا از خارج در را غریب و عجیب انقالبی یک نقش خواستنمی و توانستنمی

 بود نیویورک همان در و رفت نیویورک به متحد ملل سازمان عمومی مجمع در شرکت برای کار

 رد ویژه به مسلحانه مبارزه لزوم از سخنانی طی او. برانگیخت را هاشوروی خشم دیگر بار که
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 سیارب را شوروی دکترین دیگر بار و گفت بود، آمریکا خلوت حیاط که التین آمریکای منطقه

 و ردهک پیدا ورود خود تاریخ به نشان و نامبی توده این اینک و: »خواند دوپهلو و جویانهمسالمت

 گواراچه.« دهدمی دست از را دخو جان و کشیده رنج راه این در و نویسدمی خود خون با را آن

 دندکر حس نیز دوستانش حتی و کرد یکسره را خود کار ناآگاهانه کامال واقع در سخنان این با

 .است رسیده پایان به و شده سپری کوبا در او دوران که

 نهاج به ماه سه مدت برای و مستقیم نیویورک از و بازنگشت هاوانا به اجالس از پس البته هم او

 آواره یک ندمان به. داشت نیز چین به سفری البته و رفت آفریقا به یعنی التین آمریکای غیر سوم

 جودو به نوین استعمار علیه آفریقا در ایتازه جبهه که کرد تالش و شد سرگردان سیاه قاره در

 فریقاآ در کوبایی نیروهای مدت طوالنی حضور زمینه که بود گواراچه آفریقایی سفر همین و آورد

 .آورد فراهم را آنگوال در ویژه به و

 الجزایر در نطقی طی ۰۰۲۹ فوریه ۶۴ روز گواراچه. بود الجزایر سفر این ایستگاه آخرین و اولین

 عمال که کرد متهم را هاشوروی صراحتا او. گذاشت تائید مهر شوروی با عمیقش هایاختالف بر

 قیرف کشورهای نیز هاآن و برده پیش سوم جهان در را آمریکا مشابه امپریالیستی سیاست یک

 آالتماشین خرید به وادار را آنان بلکه کنندمی خود خام مواد ارزان صدور به مجبور تنها نه را

 اعالم سخنرانی این در گواراچه. سازندنمی هاکشور این در ایکارخانه هیچ و کرده خود گران

 با خود خاموش همدستی به که است سوسیالیستی یکشورها اخالقی وظیفه این: »کرد

 .«دهند پایان غربی غارتگر کشورهای

. ودب کوبا انقالب فرماندهان از یکی عنوان به گواراچه سفر آخرین دوردست الجزایر به سفر این

 استقبال برای رائول برادرش و کاسترو فیدل بازگشت، هاوانا به ۰۰۲۹ مارس ۰۹ در که هنگامی

 مذاکراتی معلوم قرار از و نشد ظاهر کوبا عمومی مجامع در هرگز آن از پس. رفتند فرودگاه به وا از

 کیدراماتی هایجمله گاه و شد برگزار بسته درهای پشت کاسترو برادران و «چه» میان ساعته ۴۹

 و ردنیاو زبان بر ایکلمه جلسه آن مورد در هاآن از یک هیچ. گشت بدل و رد نفر سه این میان

 .شدند منع جلسه این مورد در خبر هرگونه درج از هارسانه همه کاسترو فیدل دستور به

 یعنی وباک رهبر نزدیکان از دیگر یکی از نقل به کاسترو سابق دوستان از یکی فرانکی کارلوس

 هنگام به گواراچه که نیست تردید مساله این در: »گویدمی جلسه آن مورد در سانچز سلیا

 تاررف و اصول گذاشتن پا زیر به متهم و گرفته قرار نکوهش مورد شدت به کوبا به ازگشتب

www.takbook.com



39 

 

 تهانداخ خطر به را شوروی و کوبا روابط که کنندمی متهم را او هاکاسترو. شودمی غیرمسئوالنه

 .«ستا بوده عصبانی شدت به نیز الجزایر در چه غیرمسئوالنه رفتار از فیدل معلوم قرار از. است

 ستدر طرف یک از. داشت متعددی دالیل کاسترو عصبانیت و خشم شد، فاش هابعد که گونهآن

 نفبرژ با مهم دیداری کاسترو رائول کرد، ایراد را سخنرانی این الجزایر در گوارا که روزی همان در

 کرده گیریموضع گواراچه علیه شدت به گروه این و داشت شوروی جدید رهبران از گروهی و

 نگینس سخنان چنین الجزایر مانند دورافتاده کشوری در گوارا که مساله این دیگر سوی از. بودند

 حلیلگرت زمان همان در. بود شده کاسترو فیدل بیشتر عصبانیت موجب است کرده ایراد را تندی و

 نقل به شرقی برلین مسئول هایمقام به محرمانه گزارشی در شرقی آلمان ADN خبری شبکه

 منافع به جدی هایزیان که کرده متهم را گواراچه کاسترو، که داد خبر اعتماد مورد منابع از

 زا اما گیردمی عهده بر را الجزایر در سخنانش مسئولیت اگرچه نیز گوارا. است آورده وارد کوبا

 .شودنمی مورد این در عذرخواهی به حاضر و کرده دفاع شوروی در خود رفتار و سخنان

 نبرلی دولت به اینامه طی باال گزارش به استناد با شرقی آلمان هایدیپلمات دیگر سوی از

 مثل بلکه سیاستمدار دو مانند نه گواراچه ارنستو و کاسترو فیدل: »کنندمی اظهارنظر شرقی

 پس ناوات نفر دو این هایمسئولیتیبی بابت از کوبا سراسر مردم و کرده رفتار خردسال کودکان

 .«دهندمی

 بعد سال ۰۹ به نزدیک شد آغاز مکزیک در که ایمردانه دوستی آن رسیدمی نظر به هرحالبه

 حضور صنایع وزارت نشست در بار آخرین برای ۰۰۲۹ مارس ۶۶ روز گوارا. رفتمی پایان به رو

 ار روزی چند اشکرده عود آسم با شکستهدل و خشمگین. نشد دیده دیگر آن از پس و یافت

 یداپ کنگو در را خود جدید مأموریت و مقصد. گرفت کوبا ترک به تصمیم سپس و شد بستری

 ،۰۰۲۹ آوریل ۶ روز دمصبح در وداع، نامه یک با تنها و کند خداحافظی فیدل از آنکه بدون و کرد

 هالبت. شد آفریقا راهی قطارشهم دو همراه به و شده گریم ایچهره با و شناسنا کامال صورت به

 نظر از هک حالی در شد نوشته «چه» بیوگرافی در کاستاندا ژرژ توسط که بود درستی روایت این

 .بود رفته کشور شرق به نیشکر محصول برداشت برای گواراچه کوبا رسمی منابع

 در واراگچه حضور از ترفرا هاییعلت کوبا انقالب رئیس سه میان کشمکش و اختالف حال این با

 درتیق جنگ کوبا حزبی و دولتی تشکیالت پرده پس در که است مشخص کامال. داشت الجزایر

 یعنی زمان همان در زیرا است، بوده جریان در انقالب آینده سیاسی وسویسمت سر بر جدی

www.takbook.com



41 

 

 امن به ایاوروگوئه نامههفته یک در گواراچه از بلند ایمقاله که بود هااختالف این بحبوحه در

 واقع در داشت را «کوبا در انسان و سوسیالیسم» عنوان که مقاله این. رسید چاپ به «ارچام»

 ناکامی هب توجه بدون گوارا. بود گواراچه سیاسی نامهوصیت دیگر عبارت به و مانیفست به شبیه

 دیگر بار یک مردم و انقالب قبال در خود اخالقی وظیفه دلیل به تنها و هایشروش و هاحلراه

 نگاه تنها نه صورت این به و پرداخته هایشاندیشه ایدئولوژیک دالیل تشریح به مفصل صورت به

 واراگچه. کرد جلب خود به را زیادی هاینگاه نیز مسکو و هاوانا در بلکه التین آمریکای هایچپ

 و ردهک برپا انقالب التین آمریکای در که بود خواسته کوبا سیاسی پیشگامان از مقاله این در

 ت،سوسیالیس برادر کشورهای کشاندن انقیاد به خاطر به شوروی هایسیاست به انتقاد ضمن

 .بود کرده اعالم مذموم امری را مسکو هایسیاست از پیروی هرگونه

 ۰۳ در و «اولیوو ورده» یعنی کوبا ارتش رسمی ارگان سال همان آوریل ۰۰ روز که هنگامی

 گذشتمی کوبا از «چه» خروج از هامدت کردند، مقاله این چاپ به اقدام «انقالب» روزنامه آوریل

: نویسدیم متبوعش دولت به گزارشی در کوبا در شرقی آلمان وقت سفیر. نداشت خبر او از کسی و

 تراماح از همچنان گواراچه که دارد این از نشان نکرد جلوگیری مقاله این انتشار از کسی اینکه»

 هنوز الح عین در و داشته مصونیت گذشته مانند به و است برخوردار کوبا در ییباال محبوبیت و

 .«دارد وی به عمیقی وابستگی کاسترو هم

 رب خود از کوبا سیاست پرده پشت در هااختالف و هاآزردگی و جنجال چه آرژانتینی آن اینکه

 قرار بررسی مورد ۰۰۲۹ اکتبر پایان در غربی آلمان سفارت هایتحلیل از یکی در گذاشت، جای

 زا یکی عنوان به نه را خود که داشته قصد گواراچه که خوانیممی گزارش این در. است گرفته

 و یستیسوسیال تحوالت عرصه در کلیدی عضو و اصلی رهبر عنوان به بلکه کوبا بلندپایه سران

 نقش همچنان ظاهرا استروک فیدل: »بکشد باال کوبا ایدئولوژیک و سیاسی و تئوریک هایعرصه

 هب خود از کشور اداره در گرایانهواقع رفتاری بیش و کم و داشت را پرنفوذ و احساسی رهبر یک

 کی که نداشت قصد عنوان هیچ به گوارا که است آورده گزارش نویسنده.« گذاشتمی نمایش

 بورژوای خورده و یکالراد هایریشه به گواراچه پیشنهادی نسخه کلیت: »باشد نشینکاخ انقالبی

 زمانی که نکنیم فراموش. است چین رهبری هایایده مسحور شدت به گوارا. گرددبازمی او

 .«بود گرفته چین شهروند معنای به «چینو» لقب کوبا در گواراچه
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 سواحل در و «آفریقا قاره شوم و ظلمانی قلب» در او. بود کوبا در «چه» کار پایان این و

 به البته که افرادی کرد، مالقات اعزامی هایکوبایی از نفر ۰۳۹ تقریبا یگان یک با استانگانجیک

 .بودند شده اعزام کشور آن به آفریقا در دوستش به کمک برای کاسترو دستور

. تپیوس کنگو هایچریک رهبر «کابیال لوران» امر تحت افراد به «تاتو» جعلی نام تحت گوارا

 کشورش در که بود ۰۹ دهه پایان در و شد خطرناک مستبدی و دیکتاتور به لتبدی هابعد کابیال

 .رسید قدرت به

 القیاتاخ و اصول از یک هیچ به هاآفریقایی. انجامید شکست به کنگو در گواراچه مأموریت البته

 اام. شد بستری و بیمار دیگر بار مزمن آسم همان دلیل به نیز «چه» و کردندنمی عمل جنگ

 به را آلیدا یعنی گوارا همسر خاطر همین به. کردمی پشتیبانی و حمایت او از همچنان کاسترو

 .کند ترغیب کوبا به بازگشت به را شوهرش تا فرستاد کنگو

 هایشنگرانی از نامه این در و نوشت گوارا برای جویانهآشتی اینامه نوامبر ۴ روز آن بر افزون

 به بازگشت به را او که داشت سعی نامه این در کاسترو. گفت خود هرنجید دوست وضعیت برای

 منطقه دیاقتصا و سیاسی وضعیت اما. کند تشویق اشگذشته هایمسئولیت دوباره تصدی و کوبا

 چندان زنی گواراچه دیگر سوی از. بود شده منتفی فعال جنگ خطر و کرده تغییر شدت به کوبا و

 رد که کردمی احساس خاطر همین به و کردنمی پیروی او از سیک و نداشت افرادش بر تاثیری

 .داشت نخواهد را گذشته جایگاه هم کوبا

 دلیل. کرد منتشر عموم برای را «چه» خداحافظی نامه ۰۰۲۹ اکتبر ۳ روز فیدل دوستش پس

 و ادهد تشکیل را حاکم حزب افتاده تعویق به هابار کنگره که بود این کوبا رهبر تصمیم اصلی

 نظر از. اندبرس تصویب به را کوبا کمونیست حزب به سوسیالیست انقالبی واحد حزب نام تغییر

 وی پس این از بدانند همه که داشت ضرورت نظر این از «چه» خداحافظی نامه انتشار کاسترو

 زبح دبیرکلی به کاسترو فیدل که بود کنگره همین جریان در. ندارد رهبری کادر در عضویتی

 .شد انتخاب کوبا مونیستک

 آوریل اول روز که کردمی اظهار فقط مساله این توضیح در کاسترو. ندارد تاریخ گوارا نامه اما

 را الزم دستورهای نویسنده هویت آزماییراستی برای بالفاصله و کرده دریافت را نامه شخصا

 آن در گواراچه. دارد وجود همچنان کاسترو اقدام این مورد در هازنیگمانه اما. است کرده صادر
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 صد اداعتم تو به سیراماسترا در اول لحظه همان از که بود این من اشتباه تنها: »است نوشته نامه

 همه خاطر به. نیاوردم ایمان رهبر عنوان به تو استعدادهای به زود خیلی و نکردم پیدا درصد

 تالش. تو الگوی خاطر به طورهمین و کنممی سپاسگزاری تو از آموختی من به که چیزهایی

 .«بمانم وفادار تو به عملکردم نتایج آخرین تا که کرد خواهم

 تردید تاس مجیزگویی نوعی آشکارا که جمالتی این اصالت به نسبت گواراچه پیرامون هایبدبین

 یبیمار بستر رد گواراچه که باشد شده نوشته دورانی در نامه این بسا چه آنان باور به. دارند

 نیز خود آینده برنامه از نامه ادامه در ظاهرا گوارا. است نداشته هاکار این برای توانی و افتاده

 انمتومی من البته و هستند من متواضعانه هایتالش خواهان جهان کشورهای دیگر: »است گفته

 یجدای زمان. داری عهده رب را کوبا رهبری مسئولیت تو زیرا توانینمی تو که دهم انجام را کاری

 .«است رسیده فرا ما

 پایتخت دارالسالم، در کوبا سفارت در را ماهی چند کنگو ماجراجویی شکست از پس گواراچه

 در و رفت چکسلواکی پایتخت پراگ به که بود ۰۰۲۲ سال مارس اوایل. شد مخفی تانزانیا سابق

 به گشتباز به را او که کردند سعی هاآن. کرد اتمالق کاسترو فرستادگان و کوبایی رفقای با آنجا

 برادران سوی از و درآورد کوبا از سر دیگر بار گوارا که بود ۰۰۲۲ جوالی اما کنند ترغیب کوبا

 بار این گوارا البته. شد بستری معالجات ادامه برای دیگر بار و گرفت قرار استقبال مورد کاسترو

 او جسمی و روحی کشنده هایبیماری مورد در شایعاتی هابعد و نشد ظاهر عمومی انظار در

 .شد پخش

 از نفره ۶۹ گروه یک بعد هایماه در. برود جنوبی آمریکای به که بود مصمم گوارا هرحالبه

 که است آورده گوارا بیوگرافی در کاستاندا. رفت بولیوی به و کرد همراه خود با را هاچریک

 حساب وی هایکمک و پشتیبانی روی تواندمی نظر هر از که ددامی قول طرف یک از کاسترو

 لتع. کند منصرف بولیوی به سفر از را گوارا که کرد تالش آخر لحظه تا دیگر سوی از و کند

 متحدان واقع در بولیوی هایکمونیست که بود این گوارا کردن منصرف برای کاسترو اصرار

 از کاستاندا. نداشت گواراچه از خوشی دل کرملین رهبری و شدندمی محسوب شوروی

 است شتهنو بود کوبا در دوستش ماندن باقی برای کاسترو تالش آخرین آشکارا که وگوهاییگفت

 .گرفت آغوش در را آرام و ساکت گوارایچه ناامیدی با کاسترو که باری آخرین از و
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 با گوارا ارتباط. رسانندمی ولیویب به را خود فرعی مسیرهای و هاراه از همراهانش و گواراچه

 ۰۲ در یعنی آن از پیش. شودمی قطع سیمبی هایدستگاه خرابی دلیل به ۰۰۲۴ فوریه از هاوانا

. شودمی منتشر هاوانا چاپ «قاره سه» مجله در ویتنام جنگ مورد در وی از ایمقاله ۰۰۲۴ آوریل

 تفرص هر در که نسلی همان بود، زمان آن دانشجوی نسل برای گواراچه میراث واقع در مقاله این

 .کردمی اعتراض ویتنام در آمریکا جنگ علیه جهان سراسر در ممکن

 در گواراچه که دانستندمی تابستان همان در سیا ماموران طورهمین و مسکو و الپاز هایدولت

 آمریکا به سفر از دبع ۰۰۲۴ ژوئن ۶۲ روز شوروی وزیرنخست کاسیگین،. دارد اقامت بولیوی

 سرزنش مورد گواراچه اقدامات دلیل به را وی جانسون پرزیدنت معلوم قرار از. شد هاوانا راهی

 وردم در را مسکو کوبا، رهبر زیرا داد قرار نکوهش مورد را کاسترو نیز کاسیگین. بود داده قرار

 کندمی تهدید را کاسترو قاتمال این در کاسیگین معلوم قرار از. بود نکرده مطلع گواراچه سفر

 .کرد خواهد قطع را کوبا به خود هایکمک نیز مسکو ندهد پایان انقالب صدور به چنانچه که

 گوئراالهی نزدیکی در را افرادش از تعدادی و گواراچه سربازان، اکتبر هشتم روز یعنی بعد ماه چند

 همراهانش از دیگری شمار همراه به و زخمی آتش تبادل جریان در گوارا. اندازندمی دام به

 مریکاییآ رنجرهای واحد توسط که بولیویایی افسران توسط بازجویی یک از پس. شودمی دستگیر

 مشنا نیز واترگیت جریان در هابعد که مأموری همان سیا، مأمور رودریگز فلیکس فرماندهی به

 ۰ روز در بولیوی، جمهوررئیس توسبارین رنه فرمان به و بودند دیده آموزش شد، شنیده زیاد

 مرگ از خبر اکتبر ۰۹ روز کاسترو فیدل. شد تیرباران الهیگوئرا دهکده مدرسه در ۰۰۲۴ اکتبر

 .کرد اعالم عمومی عزای و داد دوستش

 سالگرد امینسی در و آورده بیرون بولیوی در واقع گوری از ۰۰۰۴ سال در گوارا جسد بقایای

 رد یعنی سانتاکالرا در واقع دولتی گورستان در کاسترو فیدل حضور با مراسمی طی مرگش

 پردهس خاک به بود گرفته جشن را انقالب جریان در اشپیروزی بزرگترین زمانی که شهری همان

 .شد

 که مورد این در و بولیوی در گوارا مرگ چرایی مورد در زیادی نشده حل معماهای هم هنوز

 زنی پرسش این. دارد وجود است، کرده کوبا در سابقش دوست رژیم نصیب سودی چه وی مرگ

 گواراچه نجات برای بولیوی به ویژه سربازان واحد یک اعزام از کاسترو چرا که است مطرح

. کرد قربانی را قطارشهم مسکو فشارهای دلیل به او که دارند عقیده برخی. کرد خودداری
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 و ب.گ.کا یعنی شوروی امنیت و اطالعات سرویس یانم هابستان بده مورد در هاییداستان

 امهنگ به که فرانسوی مشهور گرایچپ فیلسوف دبره، رژی. دارد وجود بولیوی هایکمونیست

 ارتش که گفت پرسفرانس خبرگزاری به بود، شده بازداشت بولیوی در گواراچه مقر از بازگشت

 مخفیگاه مورد در ۰۰۲۴ مارس در فراری سرباز سه طریق از ویژه به و مختلف منبع سه از بولیوی

 .بود کرده کسب اطالعات گواراچه عملیاتی منطقه و

. کرد یفتوق را «بونکه تانیا» یا تامارا یعنی گوارا آلمانی دوست وانت بولیوی پلیس هاروز همان در

 البته و مختلف هایتلفن شماره و هانشانی ها،نام حاوی هایییادداشت دفترچه وانت آن در

 ردخت آن مساله ویژه به و کرد ناامید را گواراچه شدت به مسائل این. شد کشف شده رمزگذاری

 قیشر آلمان به سفر جریان در تانیا یعنی آلمانی دختر این با گواراچه. دادمی آزار را وی آلمانی

 دانیل. داشت برعهده «چه» سفر در را مترجم وظیفه تانیا. بود شده آشنا ۰۰۲۹ سال اواخر در

 طالعاتا سرویس مأمور واقع در تانیا که دارد عقیده گواراچه نویسانبیوگرافی از دیگر یکی جیمز

 زا یکی «منل گونتر» هایگفته اساس بر واقع در جیمز ادعای این. بود شرقی آلمان امنیت و

 مأموریت بونکه( تانیا) تامارا به که بودم من این: »است ۰۰۲۰ سال در اشتازی کلیدی افسران

 .«دادم را گوارا از جاسوسی

 هوسبازی نوعی قربانی او آیا نداشت؟ نقشی هیچ وی سرنوشت در گواراچه لوحیساده آیا اما

 به عشق و بینیخودبزرگ همان آیا نشد؟ اندازه از بیش نفس به اعتماد و خودسری و عجیب

 کشاند؟ مرگ کام به را وی که نبود مرگ

 بولیوی روانه مردن برای را «چه» هرگز فیدل: »نویسدمی مورد این در خود کتاب در کاستاندا

 هک داد اجازه کاسترو واقع در. نساخت خود منافع قربانی را او و نکرد خیانت او به هرگز و نکرد

 قعیوا آرمان به مرگ این با که بود «چه» این واقع در.« بخورد رقم صورت این به داستان این

 یعنی عکاس آن که عکسی آن و شد آغاز مدرن شهید یک قالب در او از سازیافسانه. رسید خود

 مشکی بره کاله آن با «چه ال» عکس آن. زد دامن سازیافسانه این به گرفت، گواراچه از کوردا

 تب رینتمشهور به را گواراچه که بود سرخ درخشان ستاره آن و کاله از زده بیرون مجعد زلفان و

 .کرد بدل ما عصر نماد و

 اشپیگل: منبع
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 دالر دنبال دردربه
 

 کندمی دلبری هاتوریست برای کوبا
 

 فیروزآبادی محمدعلی: ترجمه/ رور فون ماتیو

 

 د،شومی محسوب هاوانا شهر قدیمی بخش خیابان ترینزنده و ترینشاد که اوبیسپو کاله در

 شمچ به است، ساخته پیچیده اندازه این تا کشوری کوبا، از که را چیزهایی از بسیاری توانمی

 قدیمی بخش همان یا «ویجا الهابانا» بار نخستین برای پیش سال ۰۴ نگارنده که هنگامی. دید

 ندورا ویران هایساختمان میان خاکی کوچه یک از بیشتر چیزی اوبیسپو کاله دیدم، را هاوانا

 فرعی هایخیابان آن جای همه در قدیمی هایماشین کلتاس زمان آن در. نبود استعمار

 .کردندمی زندگی شرایط ترینفقیرانه تحت منطقه این مردم و شدمی دیده نشدهآسفالت

 رپ منطقه این و شده بدل استعماری دوران لنددیزنی یک به ویجا الهابانا اما اخیر هایسال در

 خیراا اما. است هایشانپشتیکوله آن با ایتالیایی گرانگردش و آلمان از توریستی هایگروه از

 افهک صوت ضبط که حال همان در. شودمی افزوده نیز آمریکایی هایتوریست تعداد بر روزروزبه

 و هاقهرمانی به مربوط هایآهنگ روز یک در بار بیستمین برای همینگوی ارنست عالقه مورد

 .ددهنمی سفارش موهیتو بار سومین برای نیز گردشگران د،کنمی پخش را گواراچه هایدالوری

www.takbook.com



46 

 

 اما دارند هوشمند هایگوشی و هادوربین که دید اینجا در را افرادی گاه توانمی هاشب تنها

 در. است داشته همراه به تازه فقرایی بهتر عبارت به و منفی پیامدهایی نیز جدید ثروت همین

. نندکمی زندگی هاکوبایی ترینفقیر از شماری هم هنوز شده نگر تازه دکورهای همین نزدیکی

 به( کوبا پزوی به) ناچیز و مضحک مبلغی ماه هر و گذردمی دولتی هایکمک از هاآن زندگی

 هاستتوری قِبَل از مردم زندگی اوبیسپو کاله در یعنی نزدیکی همین در اما. شودمی پرداخت آنان

 .شودمی پرداخت خارجی یارزها اینجا در و گذردمی

 حوزه اگر حتی و دارد وجود داریسرمایه و سوسیالیسم میان مرزهای همچنان میان این در

 نهمی به. برندنمی آن از سودی مردم این از بسیاری هم باز شود ترگسترده روز هر داریسرمایه

 پلیس پوشآبی و ویژه ماموران توسط دنیا دو این میان نامحسوس و نامرئی مرزهای آن خاطر

 هایسال طی وضعیت این و رفته فرو شیزوفرنی در که است سرزمینی کوبا. شودمی محافظت

 .است شده ترگسترده تنها گذشته

 و ستاره پنج هتل چندین گذشته هایسال طی و بازسازی و نوسازی اوبیسپو کاله دور تا دور

 و هالهت این اکثر البته صد و است شده تاسیس قیمتگران هایرستوران و بوتیک زیادی شمار

 اختصاص خود به را زیادی چندان سهم خصوصی بخش و است کوبا دولت مالکیت در هامغازه

 هپرس استعماری شده تعمیر تازه قصرهای این در که هاییتوریست شمار حال این با. دهدنمی

 .شودمی بیشتر سال به سال زنندمی

. ندکنمی دیدن کوبا از خارجی گردشگر میلیون نیم و سه از بیش ساله هر وجودم آمار اساس بر

 نشان خوش روی توریست جذب به تازه کوبا حاکمیت که زمانی یعنی ۰۹ دهه آغاز در رقم این

 هر که گرفت خود به انفجاری افزایشی آن از پس رقم این اما. بود نفر هزار ۴۹۹ به نزدیک داد،

 خود مسکونی هایخانه هاکوبایی از بسیاری همزمان و آورده هجوم هاهتل به هاتوریست هفته

 الح در. کردندمی دریافت کرایه آن قبال در و گذاشته هاتوریست اختیار در مجازی صورت به را

 ینا از باالیی شمار و دارند دفتر کوبا در نیز المللیبین هوایی هایشرکت از بسیاری حاضر

 .شودمی رزرو ایمیل طریق از ایاجاره هایهتل

 یزمان که کردمنمی را تصورش حتی آمدم کوبا به بار نخستین برای پیش سال ۰۴ که زمانی

 که اردیاالگ رستوران امکانات از و بنشینم میامی سبک به بنفش گل از پر تراس یک در بتوانم

 در که باکو هنری تولیدات مرکز به موسوم فرهنگی مرکز. ببرم لذت است شده افتتاح پیش سال
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 و هابار آن با شده، تاسیس ودادو نام به هاوانا مناطق از یکی در کارخانه یک سابق محل

 بخش تاسیس تازه هایرستوران. است لندن یا برلین کنسرت هایسالن یادآور هانمایشگاه

 .است نمدر و شیک بسیار خود نوع در زیبا هایطراحی با شهر مناطق بهترین در خصوصی

 اجازه کشور این شهروندان به کوبا دولت که زمانی همان یعنی ۶۹۹۰ سال در که دارم خاطر به

 قطف اینترنت از استفاده. بود کوتاه پیام ارسال امکان اساماس با تنها داد، را موبایل از استفاده

 بعد مدتی. رسیدمی فروش به دالر ۰۹ اینترنت ساعت هر و بود مجاز خارجی گردشگران برای

 یجادا ایمیل کاربری حساب خود برای پستی تردفا در که یافتند را اجازه این کوبایی شهروندان

. بودند شده خسته دسترس قابل امکانات این از که بود هاییاروپایی آلایده هامدت تا کوبا. کنند

 از و نشینندمی ومیعم میادین در خود هوشمند هایگوشی با شهری مرفه جوانان امروز اما

 گفت توانمی دیگر عبارت به. کنندمی چک را بوکفیس اخبار فایوای پرسرعت اینترنت طریق

 .است هاانقالب جزیره در انقالب ترینتازه اینترنت که

 ستعمارا دوران ابنیه سواحل، از بیش که چیزی کوبا به سفرم نخستین هنگام به و ۰۰۰۰ سال در

 انیدور کوبا زمان آن در. بود کشور این در موجود تضادهای داد، قرار تاثیر تحت را من موسیقی، و

 حادات فروپاشی از پس اقتصادی بحران و رکود دوران همان یعنی بود، گذاشته سر پشت را خاص

 ار عمیق تغییراتی که دورانی همان بود، توریسم شکوفایی دوره آغاز زمان آن. شوروی جماهیر

 کوبا از که بودند ویستا بوئنا اجتماعی باشگاه پیرمردهای آن واقع در. آورد ارمغان به اکوب برای

 .ساختند گردشگری جذاب هدف یک

 افتتاح و شخصی هایاتاق اجاره مجوز تازه کوبا دولت و خوردمی چشم به جا همه در هاکمبود

 موجرهای پای پیش هاییسنگ دولت خود حال این با. بود کرده صادر را خصوصی هایرستوران

 .بودند داریاجاره راه از درآمد کسب دنبال به اندکی افراد البته و انداختمی خصوصی بخش

 یک رد داشت قصد که توریستی هر. بود میوه و جوجه لوبیا، برنج، تنها غالبا موجود هایخوراکی

 .برد بسر دولتی هایهتل از یکی در را شب یک که بود موظف بگیرد اتاق غیردولتی خانه

 در خاص ناهمگونی آن چیز هر از بیش کرد، خود مجذوب کوبا به اولم سفر در را من که آنچه

 تواندینم عنوان هیچ به تنها نه رودمی کوبا به توریست عنوان به که کسی زیرا بود کشور این

 در کشوری کمتر و شودیم آن از بخشی خود بلکه باشد تحوالت و تغییر محض گرمشاهده تنها
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 هر یراز باشد، پیچیده اندازه این تا آن ساکنان و گردشگران میان نسبت که شودمی یافت جهان

 از شورک این کشیدن بیرون برای ناجی یک نخست درجه در شودمی وارد کوبا به که توریستی

 همان آورد،می کوبا به خود با را باارزش ارزهای که است توریست این و آیدمی شمار به فالکت

 درجه در. بود فروپاشیده پیش هامدت از سوسیالیستی اقتصاد این تردیدبی آن بدون که ارزهایی

 چیز ل،متزلز ظاهر و پوسته یک از غیر به اصوال و شده بدل پوچ ادعایی به سیستم آن اینکه دوم

 داریسرمایه یک تیسوسیالیس دکورهای این همه پشت در. است نمانده باقی آن از دیگری

 .خارجی هایتوریست دالرهای و هاارز دنبال دردربه یعنی است حاکم داروینیستی کوچک

 حفظ ار گردشگران برای انگیزشگفت و رویایی کشوری عنوان به خود شهرت است توانسته کوبا

 هاستتوری هک را چیزی آن همه کوبا. داشتنیدوست هایانسان و برگ سیگار سالسا، کشور کند،

 یزانگهیجان تاریخی و استعمار دوران معماری کارائیبی، سواحل یعنی دارد ورزندمی عشق آن به

 این از بیرون مرفه دنیای سفرای خارجی گردشگران ها،کوبایی از بسیاری نظر از. تاثیرگذار و

 ویر هاآن خاطر هب تواندمی کشور این که امیدی تنها بهتر عبارت به و آیندمی شمار به جزیره

 .باشد خود مرزهای به پول ورود شاهد حداقل و بایستد خود پای

 اما. تنیس ایپیچیده و غیرعادی امر هستند فقیر کشور این ساکنان و پولدار هاتوریست اینکه

 .دخورمی چشم به که است آن از ترپیچیده بهتر عبارت به و دیگر صورتی به کوبا موقعیت

 دانجامی خواهد جامعه این دگرگونی به توریسم صنعت که بود مشخص نیز ۰۰۰۰ سال انهم در

 در هک شد حادث کوبایی در هادگرگونی این. رسید راه از دیگری از پس یکی هادگرگونی این و

 درآمد یورو ۶۹ تا ۰۹ ماه در کارگر و مکانیک و پزشک از اعم افراد همه آن سوسیالیستی جامعه

 ارزش اما کنندمی دریافت کوبا پزوی نام به خود ملی پول قالب در را درآمد این رچهاگ و دارند

 ذاییغ نیازهای تریناساسی و ترینابتدایی آن با تواننمی حتی که است اندک چنان پول این

 وارداتی کاالهای که است آمده وجود به داریسرمایه کوبای آن کنار در. کرد تامین را خود

 بعضی در اقامت هزینه اروپا مانند به و ندارد را آن خرید امکان کسی هر که است نگرا چنانآن

 .است یورو ۶۹۹ از بیش هاهتل

 هیچ هک خیابانی نوازندگان و هابارمن و هاتاکسی راننده کوبا، به هاتوریست پای شدن باز زمان از

 وباک شهروندان ترینمرفه جمله از ند،هست سوادبی غالبا و اندنگذرانده خود مشاغل برای ایدوره

 .دارند درآمد یورو صد چند تا ماه هر و شوندمی محسوب
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 سر دیگر بار داشت را آن تغییر قصد کاسترو فیدل که ایطبقه دو جامعه آن که گفت توانمی

 هاییلغش نفع به را خود دولتی مشاغل هاکوبایی از بسیاری که ندارد تعجبی اصال و است برآورده

 ابتب از خود دولتی هایشغل کنار در که کنندمی تالش حداقل یا و گذارندمی کنار سیاه بازار در

 از کیی این. نمانند نصیببی نمد این از و باشند داشته خود برای درآمدی نیز توریسم صنعت

 هایشرکت تاسیس برای زیادی مجوزهای گذشته سال چند طی کوبا دولت که است دالیلی

 .کندمی صادر خصوصی

 شاغلم از یکی به نیز گردشگران شکار اصطالح به شدند، وارد کوبا به هاتوریست که زمانی از

 خدمات ارائه برای رقابت توریسم صنعت شلوغ بازار این در. است شده بدل جزیره این موفق

 را هاتوریست دل طریقی به خواهدمی کس هر و است داغ شدت به خارجی میهمانان به مختلف

 .کند خود نصیب راه این از سودی غیره و ترجمه خدمات و اسکان طریق از و کرده نرم

 کی هر و زنندمی فریاد تاکسی هایراننده و برگ سیگار فروشندگان هاشهر از زیادی نقاط در

 نقش متوریس صنعت بار یک نیز دیگر دورانی در و دور هایسال در. کندمی عرضه را خود متاع

 اکثر زمان آن در. گرددبازمی ۰۰۹۰ سال انقالب از پیش به داستان این و کرد ایفا کوبا در بزرگی

 آلودیگناه بهشت به جزیره این و بودند آمریکا متحده ایاالت اتباع از کوبا در خارجی گردشگران

 ادفس مراکز گردی و هاکازینو و شدمی یاد کارائیب وگاسالس عنوان به آن از که داشت شهرت

 شهرت یافتهسازمان جنایات با هاکوبایی ارتباط همه از بیش اما. داشت زیادی طرفداران آن

 شنیعی اعمال از برخی انجام و مخدر مواد مصرف کوبا هایکلوب از شماری زمان آن در. داشت

 در آن نوع هر از فساد حال هر به. بودند کرده اعالم آزاد بود ممنوع جهان نقاط دیگر در که را

 ویژه به و آمریکایی شهروندان فساد این همیشگی مشتریان و شدمی یافت وفور به جزیره این

 به دادن پایان خواهان قطارانشهم و کاسترو فیدل که بود وضعیتی همان این. بودند دریانوردان

 نوین تعماراس از ایجلوه را خود کشور در آمریکایی شهروندان حضور گونهاین و بودند آن

 هاینطق و دوران آن به مربوط تصاویر توانمی هاوانا انقالب موزه در هم هنوز و دانستندمی

 .شنید و دید را وضعیت آن علیه کاسترو

 هاذاریگسرمایه خاطر همین به. بود بدبین توریسم صنعت به نسبت شدت به کوبا جدید رژیم

 حلسوا از استفاده و فرستاد بازپروری مراکز به را ابانیخی زنان و کرد قطع را سازیهتل امور در

 البته و شدند خارج گود از هاتوریست عمل در. کرد اعالم آزاد هاکوبایی همه برای را اختصاصی
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 ینبد. آمدندمی کوبا به سوسیالیست و برادر کشورهای شهروندان از کوچکی هایگروه همیشه

 .یافت ادامه هفتاد دهه اواسط تا وضعیت این و دش جدا دنیا از زود خیلی کوبا ترتیب

 در و آورد کشور به را المللیبین توریسم دیگر بار کوبا رژیم که بود هفتاد دهه اواسط در تازه

 دبع سال دو و کردند سفر کوبا به داریسرمایه کشورهای از گردشگر ۰۴۹۹ از بیش ۰۰۴۴ سال

 و هااختزیرس ایجاد آن وظیفه که نهادی شد، تاسیس کاسترو دستور به توریسم ملی انستیتوی

 .بود خارجی هایتوریست مورد در هاداده آوریجمع

 صنعت به خارجی، ارزهای به کشورش مبرم نیاز یعنی دلیل یک به تنها زمان آن در کاسترو

 قیمت به کامال کشور این. نبود خوب کاسترو کوبای اقتصادی وضعیت. بود شده مندعالقه توریسم

 واردات بودجه، کسری با همراه اما. یافتمی کاهش روزروزبه شکر ارزش و بود وابسته شکر

 کرد اعالم ۰۰۰۶ آگوست در کوبا مرکزی بانک. بود یافته افزایش نیز غرب از ضروری کاالهای

 از راب نخستین برای سال همان در. بپردازد را خود دیون همه که نیست قادر دیگر کشور این که

 .شد صادر کشور این دولت سوی از کوبا به خارجی هایسرمایه ورود مجوز انقالب، پیروزی زمان

 توریسم صنعت آن مفاد جمله از که شد صادر مشترک اقدام یک چارچوب در واقع در مجوز این

 .بود

 نظم آن همه هایشاندالر و غربی افکار با هاتوریست که بود آگاه نیز زمان همان در کاسترو

 با ار زمینه این در کار کوبا رژیم. نداشت دیگری چاره اما کرد خواهند مواجه مشکل با را کوبایی

 ساعت دو ماشین با که هاوانا شرق در ساحلی ایمنطقه در یعنی وارادرو در بزرگی هتل ساخت

 .بود کوبا به توریسم بازگشت آغاز نقطه این و کرد آغاز دارد فاصله پایتخت از

 رس کمونیست کشورهای میان در غربی گردشگران برای داریسرمایه جزیره یک صورت این به

 و کردندمی دریافت امکانی نوع همه باارزش ارزهای پرداخت با جزیره این در هاتوریست. برآورد

 به که داشت قصد کوبا دولت. نداشتند را هاتوریست ویژه اماکن به ورود حق هاکوبایی البته صد

 آنان میان ارتباط ایجاد از و داشته نگه دور یکدیگر از را هاتوریست و هاکوبایی صورت هر

 مهه که بود شوروی فروپاشی از پس و درنیامد درست هم چندان ایده این البته. کند جلوگیری

 فرمان با کاسترو و شد گرفتار اقتصادی بحران ورطه در کوبا زمان آن در. شد عوض چیز

 ادد نشان واکنش هاتوریست انبوه ورود برای مجوز صدور با طورهمین و ضروری مواد ندیبجیره
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 یساتتاس هولگویین سواحل و وارادرو در ویژه به و کوبا جزیره سراسر در که بود ترتیب این به و

 .گردید ایجاد توریستی

 نآ در. شد بدل هاپاییارو روز مد به توریستی، مقصدی عنوان به کوبا به سفر نود دهه اواسط

 عمنب عنوان به شکر، صادرات کنار در توریسم صنعت از حاصل درآمد بار نخستین برای زمان

 .شد اعالم کوبا درآمدهای اصلی

 این توریسم صنعت از کوبا ارتش امروز به تا که باشد آگاه واقعیت این از کسی کمتر شاید اما

 هب توریستی بزرگ تردفا و هاشرکت اکثر زیرا شودمی و است شده منتفع همه از بیش کشور

 خارجی ارز قبال در را وارداتی کاالهای که ایزنجیره هایفروشگاه از بسیاری و دارد تعلق ارتش

 باعات مداوای برای محلی که کوبا مدرن هایبیمارستان. شودمی اداره نظامیان توسط فروشندمی

 .دارد رقرا ارتش مالکیت در نیز است خارجی

 آن ساخت و ورود به موفق توریسم صنعت همین طریق از هاکوبایی از بسیاری حال این با

 از .دارند را وارداتی محصوالت این از استفاده و خرید توانایی که شدند کوبا جامعه در ایطبقه

 ختیارا در اجاره صورت به را خود هایخانه که هستند کسانی همان طبقه این افراد جمله

 .دهندمی قرار خارجی گردشگران

 از شماری. است پالستیک هایجراحی کوبا در درآمد کسب غریب و عجیب هایراه جمله از

 جارتت این اساس و پایه بودند، کرده تحصیل سابق شرقی آلمان در زمانی که کوبایی پزشکان

 تحت ایاجاره هایخانه همان در خارجی چاق هایتوریست از بسیاری امروزه و گذاشته را پوچ

 میزان که است حالی در این. پردازندمی پول آن قبال در و گرفته قرار الغری جراحی هایعمل

 صاحبان ترتیب بدین. است ماه در یورو ۳۹ حداکثر پردازدمی جراحان به کوبا دولت که حقوقی

 .برخوردارند خوبی درآمد از نیز ایاجاره هایخانه

 لبتها سالخورده زن این. کردمی زندگی ساحلی مناطق از یکی در مادر یک خانه در زمانی هنگارند

 جارها گردشگران به را خود مسکونی خانه بتواند تا بود کرده کوچ گاراژ یک به پسرش با همراه

 .بدهد

 الباغ هاآن ترینموفق و پردازندمی کار این به ترایحرفه گذشته هایسال طی موجران از بسیاری

 را خود هایخانه توانندمی کشور از خارج در خود اقوام مالی هایکمک با که هستند کسانی
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 و تعویض خارجی مستاجران خواست طبق را آن لوازم و تاسیسات و کرده نوسازی و بازسازی

 از هاییوباک بردن سود و شدن منتفع برای اندکی بسیار قانونی امکانات هامدت تا. کنند بازسازی

 کسب به اقدام غیرقانونی صورت به هاآن از بسیاری و داشت وجود خارجی گردشگران حضور

 .کردندمی طریق این از درآمد

 ریسمتو سکس اصطالح به شاخه همان کوبا در توریستی درآمد هایشاخه انگیزترینغم شاید اما

 این هب گردشگران سیل شدن سرازیر زا بعد کوبا در جنسی عدالتیبی و فحشا متاسفانه. باشد

 بدل حلالین مشکلی به تا رودمی تجارت این از ناشی فساد و است یافته افزایش شدت به کشور

 و فروشیتن و کنندمی درآمد کسب راه این از نیز کوبایی دانشجویان از بسیاری حتی. گردد

 عین در. است شده بدل آنان برای روزمره و عادی امری به کثیف و شبانه هایکلوب در حضور

 ورکش به غالبا و کرده ازدواج خارجی گردشگران با کوبا اتباع از بسیاری اخیر هایسال طی حال

 کشور یک در زندگی یعنی خود دیرینه رویای صورت این به و اندکرده مهاجرت خود همسران

 رد تغییرات این و کندمی داپی تغییر روزروزبه کوبا حال هر به. اندپوشانده عمل جامه را غربی

 .رسدمی نظر به منفی جهات بعضی از و مثبت وجوه برخی

 به .است نبوده امید از آکنده امروز مثل هرگز کوبا شاید که گرفت نادیده را مساله این نباید

 کالممه که غیره و تاکسی راننده موجر، از اعم کوبایی هر با خود اخیر سفر در گردشگر یک عنوان

 غراقا راه البته هابینخوش این از برخی. کردم مشاهده آینده به بینخوش کامال را اکثریت شدم،

 تایاال با روابط دوباره برقراری از ناشی را کشورشان مثبت تغییرات همه و گرفته پیش در را

 .دانندمی آمریکا متحده

 هر و بود وآمدرفت در میامی و هاوانا مسیر در زمانی که گویندمی کشتی آن از من برای هاپیرتر

 کوبا به هنگام شب و بود آمریکایی شهر آن در ظهر و کردمی حرکت میامی سوی به صبح

 نیز سالهم این و کنندمی شروع را خود کار دیگر بار زودی به هاکشتی یا کشتی این. گشتبازمی

 بسا چه که دارد وجود نگرانی ینا هم هنوز دیگر سوی از. است افزوده مردم هایامیدواری به

 هک دهندمی وعده دیگر بسیاری اما بینندمی را جزیره این اشغال خواب دیگر بار هاآمریکایی

 .است بیشتر رفاه و بیشتر درآمد معنی به بیشتر توریست

 سازیساختمان شده شکوفا عرصه به ورود به زیادی اصرار خارجی گذارانسرمایه حال همین در

 از اما کنند خرج هاآپارتمان بهترین ساخت برای را خود هایپول که حاضرند و دارند را هاوانا در
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 خاکی هایچهارراه آن. است ممنوع همچنان کوبا در ملک رسمی فروش و خرید قانونی نظر

 هایهزینه صرف با که شده بدل قدیمی هایبوسمینی و هاتاکسی تجمع برای محلی به امروز

 .اندگرفته عهده بر را شهر سطح در هاتوریست نقل و حمل وظیفه و شده سازینو زیاد

 هاینگرانی ثروت، افزایش و درآمد تولید کنار در و است داده تغییر را جزیره این داریسرمایه

 انتظار و نکرده تصور هرگز کوبایی جوانان از بسیاری. زندمی رقم نیز را هاییناشکیبایی و جدی

 امکاناتی زا استفاده توانایی هاآن از باالیی شمار. کند تغییر کشورشان بر حاکم سیستم که دندارن

 حال همان در اما. ندارند را هارستوران و هااستخر و هاهتل و قیمتگران هایبرگ سیگار قبیل از

 .کنندیم تفادهاس هوشمند هایتلفن از دنیا مردم از بسیاری مانند به فقیر مردم همین از بسیاری

 فرودگاه از گردشگران نقل و حمل ویژه هایتاکسی رانندگی راه از را خود خانواده خرج که مردی

 بگوید ما هب تواندنمی کسی دیگر و نیستیم احمق ما. داریم اینترنت ما: »گویدمی کند،می تامین

 احمق را ما هاسال برای هک دهیمنمی اجازه دیگر. کنیممی زندگی بهتر دنیا مردم همه از که

 .«کنند فرض
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 کاسترو مستقیم دموکراسی
 

 کوبا به سفر از سارتر پل ژان گزارش
 

 فیروزآبادی محمدعلی: ترجمه

 

             

 

www.takbook.com



55 

 

 دعوت به ۰۰۲۹ فوریه ۶۶ از دوبووار سیمون با همراه فرانسوی شهیر فیلسوف سارتر، پل ژان

 کنار و هگوش به ماههیک سفری کاسترو، نزدیک بسیار دوستان از و نگارامهروزن فرانکی، کارلوس

 بحث هب گواراچه با و رفت نیشکر مزارع به ماشین با کاسترو با همراه سفر این در او. داشت کوبا

 خونین سرکوب زمان از که سارتر. آمد شوق و شور به نوپا انقالب آن از و نشست نظرتبادل و

 امید بود، کرده قهر هاکمونیست از مدتی برای ۰۰۹۲ سال در شوروی نیروهای طتوس مجارستان

 که الیسماگزیستانسی یعنی خود ابداعی فلسفه با را مارکسیستی جبرگرایی آن بتواند که داشت

 سفر آن در فرانسوی شهیر فیلسوف. دهد آشتی دارد، تاکید انسان اراده آزادی و اختیار بر

 «فرانسوا» فرانسوی روزنامه برای شدمی تشکیل قسمت ۰۲ از که داردنباله و کوتاه هاییگزارش

 مروزها اما مقاله این. شد روروبه دوران آن روشنفکری محافل سوی از فراوان استقبال با که نوشت

 راگچپ پرشور فیلسوف آن شوق و شور و خوشحالی از تردیدناپذیر و روشن سندی عنوان به

 .است مطرح کاسترو پیروزی بابت

 هایچاله از. داد ادامه خود راه به مزارع میان از و رفت بیرون جاده از اتومبیل و داد عالمت کاسترو

 مانند به دور از هابوته و بلند هایعلف تصویر. کردیممی عبور بزرگ هایسنگ روی از و سیاه

 رینکوچکت اثر بر را رهجزی این زمین سراسر که بودند آماده گویی و بود همیشگی تهدید یک

 ددی را حرکتشانبی پاهای آن توانمی. افق در هاعنکبوت حمله: کنند تصرف سستی و اهمال

 .کشندمی انتظار که

 هواپیمای یک هاآن سر پشت در. کردیم توقف کارگران از نفره هشت تا هفت گروهی جلوی

 و آمدند ما سمت به هاآن. بود کرده پارک خودرو یک راست سمت در و شدمی دیده کشاورزی

 .شناختند را کاسترو درنگبی

 حوین به برخورد طرز این اما نبود؛ خوشایند چندان که شد شروع وگوییگفت و بحث بالفاصله

 تدس کسی کرد،نمی آشنایی اظهار کس هیچ: داشت دوستانه استقبال یک از حکایت عجیب،

 عمناف همگی و دانندمی خانواده یک از را خود همه که بود این گویای استقبال شکل اما داد،نمی

!« یدلف بخیر روز: »گفتند هم کشاورزان. کرد سالم جدی خیلی کاسترو. دارند مشترک نیازهای و

 ترسریع چرا نه؟ بیشتر چرا زمانی؟ چه مقدار؟ چه: »کردند مطرح را هایشانپرسش بالفاصله و

 ونچ نداشته، درستی توزیع شغلی امکانات چون: »شد ارائه نگدربی هاپاسخ و «شود؟نمی انجام

 .«بود شده سپرده ناالیق کارگزاران به سخت کارهای

www.takbook.com



56 

 

 به ار دیگران بود سفیدشده هاییشقیقه و سیاه ایچهره با ساله چهل مردی که هاآن ترینمسن

 او. دارد آشنایی آن تعمیر و تراکتور هدایت با دیگر کس هر از بهتر که گفت و گرفت شهادت

 هایپست در ناالیق کارگزاران کار ادامه که کرد تاکید و کند ثابت را خودش توانایی تواندمی گفت

 ماش به فورا من بدهید، من به تراکتور یک: »گفت کاسترو به سپس. ندارد توجیهی هیچ مهم

 .«بلدم کارهایی چه که دهممی نشان

 که خواهدمی او از یکی: دارد قرار زن دو میان گویی که بود هگرفت قرار موقعیتی در کاسترو

 دو هر البته و است مخالف بوروکراتیک نظم از شکلی هر با دیگری و شود قانونی عقد درنگبی

 قانونی و نظم آن دیگر سوی از. دهد سامان و سر زود خیلی را وضعیت که آورندمی فشار او به

( وباک کشاورزی تشکیالت) «اینرا» توسط واقع در هستند آن تنگرف نادیده خواهان کشاورزان که

 .است راضی آن از کامال کاسترو شخص و شده وضع

. دارد سروکار قانونیبی به تمایل همیشگی فاکتور با پارادوکسیکال شکلی به که داندمی کاسترو

 هایگروه کند،یم پیدا حضور کوبا جزیره سراسر در محسوس شکلی به کاسترو که آنجایی از

 امکان وقتی هاآن نظر از. کند حل را آنان مشکالت شخصا که خواهندمی وی از کارگران مختلف

 یا یهپادون مسئوالن به باید دلیل چه به دارد وجود مملکتی مقام باالترین به هادرخواست ارائه

 کرد؟ مراجعه متوسط

 اب بتوانند مردم همه و باشد داشته جای هاوباییک همه دل در همزمان اینکه از کاسترو تردیدبی

 وا اما ندارد؛ مشکلی کنند، مالقات رودررو صورت به امروز دولت رئیس و دیروز شورشیان رهبر

 ازیبازس جزئیات تواندنمی و کرده اجابت را همه هایخواسته که ندارد را توانایی این تنهایی به

 و نظم که امید این با کرده اندازیراه اداراتی و نهادها رخاط همین به. بگیرد گردن به را ملی

 .شود حفظ قانون

 ثبت خودش یادداشت دفتر در را هادرخواست برخی( کاسترو منشی) سلیا که بودم دیده من

 تردیدیب و بداند چیزهایی وضعیت مورد در خواهدمی نیز کاسترو که است معنی بدان این. کندمی

 دانستممی هم را این حال عین در. کند حل را مولد نیروهای بزرگ مشکالت که داشت تصمیم

 .کند کمرنگ را کشاورزی تشکیالت مسئولیت حوزه و اختیارات ندارد قصد کاسترو که
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 با لهبالفاص و «کنید مراجعه مستقیمتان هایمافوق به: »گفت کارگران درخواست به پاسخ در او

 .اندشده مرتکب را خطاها این که هستند کسانی همان هاآن: »شد ورروبه جوان مرد یک اعتراض

 با کاسترو و.« کنند اعتراف خود خطاهای به افراد این که باشیم داشته امید توانیمنمی دیگر

 .«بروید بخش رئیس پیش هاآن با: »داد پاسخ شکیبایی

 اما کند؛ حل را مشکالت که بود مصمم واقعا کاسترو. رفت خواهد هم خودش که کردممی تصور

 لحظه آن در و کردمی درک هم را کشاورزی تشکیالت رئیس خیمنز، آنتونیو مشکالت

 خودرو ارسو دیگر بار ناگهان خاطر همین به. است طرف کدام با تقصیر که کند حکم توانستنمی

 .کرد ترک را متحیرمانده کارگران و شد

 گالخسن جاده در کیلومتر چهار تا سه. کردندمی اعتراض ما سر پشت عصبانی و معترض کارگران

 زیرا شد مسدود جاده ناگهان سپس. افتادیم چاله آن به چاله این از و راندیم اندازدست پر و

 ما حرکت ادامه از که داشتند قصد ظاهرا و بسته را جاده اعتراض به کودکان و زنان از گروهی

 و تراکتور راننده مرد آن به که بودند ایاتحادیه همان ضوع واقع در افراد این. کنند جلوگیری

 ما یبترت بدین!« کن توقف! فیدل! فیدل: »کشیدندمی فریاد هاآن همه. داشت تعلق دوستانش

 اصلهبالف: فهمیدم را هاآن تاکتیک بالفاصله من. داشتیم دعوت دیگر جشن یک اصطالح به در

 .کردند محاصره را آن و زده قهحل ما ماشین دور به خودرو توقف از پس

 فیدل که خواستندمی فقط و کردندمی دراز را شانگشاده هایدست و شده خم جلو به هازن

 یک. دبکشن بیرون ماشین از و کرده بغل را او که داشتند قصد دیگران و کنند لمس را کاسترو

 موافقت نیز فیدل و.« ببینی را ام روستای که خواهندمی تو از مردم این: »گفتمی دارخانه زن

 .نداشت هم دیگری چاره زیرا کرد

 جمعیت انبوه چگونه که دیدممی خود چشم به. رفتیم او دنبال به هم ما و شد پیاده ماشین از

 آثار اشچهره در و بود شده تلخ اوقاتش. کندمی تحمل کاسترو و روندمی باال او کول و سر از

 اهدخو هاآن همراه دهکده ورودی تا فیدل: »گفت ما به سلیا. شدمی دیده ترس حتی و نارضایتی

 هب او سر پشت و بایستید ماشین درهای کنار شما. گرددمی فرار راه یک دنبال خودش. رفت

 همان در خاک و گرد از ابری ناگهان زیرا نکردیم، پیدا فرار شانس ما اما.« بپرید ماشین داخل

 سر پشت درست و چرخید خود دور به گردباد مثل چیزی و رفت هوا به بودیم آمده که ایجاده

 مردی فته آن توانستیم بالفاصله. است کهنه و قدیمی ماشین یک که فهمیدیم تازه و ایستاد ما
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 یناراض وگوهایگفت طرف همان هاآن. بشناسیم بودند نشسته ماشین آن در سختی به که را

 ثبح آن که بودند مصمم ظاهرا. بودیم گذاشته قال را هاآن ما که دهقانانی همان بودند، کاسترو

 ندانچنه اشقیافه البته و شد تسلیم هم او و کردند تعقیب را فیدل هاآن. دهند ادامه را مشاجره و

 .نبود ناچاری روی از تسلیمش معلوم قرار از و بود عصبانی و ناراضی چنداننه و مهربان

 و جوان مردان از دیگری شمار و کرده پیدا شکل تغییر مجادله و ثبح آن که آمد نظرم به

 بتهال هیجانی با همه و بود هم به شبیه همگی لحن اما دارند؛ شرکت نیز اتحادیه آن پیرمردهای

 به اما کند، صحبت نتوانست آغاز در کاسترو. نداشتند آمدن کوتاه قصد و زدندمی حرف دوستانه

 نبدو و قدرت با سپس دیدم، اشچهره در را ناشکیبایی آثار من و کرد تغییر وضعیت سرعت

 اتومبیل سوی به هم ما و شدند راضی پیرترها ظاهرا نهایت در. کرد صحبت به شروع خشونت

 رکت را محل بزرگ رهبر که داد اجازه و کرد تحسین را کاسترو جمع میان از نفر یک. برگشتیم

 اسخپ او و «چرا؟: »پرسیدم من.« زدم گولشان: »گفت و چرخید ما سوی به خنده با کاسترو. کند

( باکو در زمین مساحت واحد) کابالریا هر در دارد قصد دولت که کردم اعالم و گفتم برنج از: »داد

 رابرب دو پدرش زمان در که گفت من به خطاب تندخویی با جوان زنی اما بکارد؛ برنج مقدار فالن

 .«است داشته وجود جبرن کشت زیر زمین این از بیشتر

 چرا که دانستندمی همکارانش و خیمنز مطمئنا: »داد ادامه خندید،می که حالی در کاسترو

 ارمد اعتماد کشاورزی تشکیالت به من حال این با. دانستمنمی من اما شده محدود برنج کشت

 بوده اطرخ این به یدتردبی کنند کم برنج کشت از درصد پنجاه که اندگرفته تصمیم هاآن اگر و

 راموشف من و گرددبازمی پیش هامدت به مسئله این. است داشته بدی نتایج قبلی هاینسخه که

 هک: گفتم پیرترها به خطاب جمع، در حاضر جوان افراد به توجه بدون خاطر همین به بودم کرده

 تنرف بین از موجب حسط واحد در برنج کشت افزایش که آمد یادشان هم پیرترها ظاهرا طور؟این

 .«شودمی محصول

 مانیز واقع در.« کنندمی تعقیب را ما همچنان هاآن: »گفت و انداخت ماشین آینه به نگاهی سلیا

 از هاآن: »گفت کاسترو. دیدم را کشاورز هفت آن حامل ماشین همان کردم نگاه عقب به من که

 دیگر بار ۰۹ داشت شباهت بیشتر اتوبوس یک به که ماشین آن.« برندمی لذت ما کردن تعقیب

 انکشاورز آن ماشین سوار هم او و دیدیم را کشاورز زن یک راه میان در. پرداخت ما تعقیب به نیز

 .نیستند زدن استاپ اتو اهل وزرایش و کاسترو ظاهرا. شد
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 ستروکا به خطاب روز همان. شد ثبت من ذهن در کوبا سفر طول در دست این از مورد صدها

 هر. هستند فردگرایی هایآدم. بود برخوردار قوی شخصیتی از دهقانان آن از کدام هر: »گفتم

 اساس بر هاآن از کدام هر آن بر افزون. شود ظاهر برابرش در کاسترو روزی که دارد امید کدام

 نشان جنس یک از افکار این همه نهایت در البته و دارد انتقاد یک و کشف یک شخصیتش

 کدام هیچ و اندگریبان به دست مشکالتشان با پیش هامدت از هاآن همه من عقیده به. دهدمی

 .«گفتندنمی چیزی البداههفی صورت به

 صحبت کشاورزان مورد در ما. شکست وجودش یخ ترتیب بدین و زد من به لبخندی کاسترو

 وجد به اتحادیه آن در را او آنچه اما داشت؛ اذعان هاآن بزرگ فردگرایی به هم کاسترو. کردیم

 .داشت وجود آنان آزاد شخصیت و مشترک و عمومی هایخواسته میان که بود تضادی بود آورده

 احساسی هایخواسته روی کارگران همه کنند، عمل درست مسئوالن که زمان هر: »گفت کاسترو

 گود وسط در ممکن تصور هر به که است نفعشان به کنندمی احساس هاآن. دارند پافشاری

 کدام هر صورت هر به که آمد خوشم هاآن ویژگی این از من اما شوند؛ آورده حساب به و باشند

 دیگری به کس هیچ که گرفتم نتیجه من: »گفتم من.« است کرده حفظ را خودش شخصیت

 این اآی. باشند داشته تن به کوبایی هایپیراهن و گرد هایکاله همگی اگر حتی نیست شبیه

 دیدیم؟ که است دهقانانی آن منظورت: »گفت پاسخ در کاسترو «دارند؟ خواندن سواد دهقانان

 چه االح و: »گفتم.« هستند سوادبی اکثرشان حال هر به. باشند داشته سواد که آیدنمی نظر به

: گفت کاسترو «داد؟ ارائه توانمی درآمده فرهنگ صورت به که سوادیبی این برای توضیحی

 گاه و کند حل را مشکالتشان همه باید انقالب کنندمی فکر همیشه هاآن که است این لتشع»

 .«است آورده پدید را مشکالت این انقالب که کنندمی فکر

 ادری غروب، حال در آفتاب. کردیم حرکت خوب جاده یک در دیگر بار و رسیدیم ساحل به دوباره

: داد جواب او و!« است زیاد بسیار هاخواسته و آرزوها: »مگفت من. بود درآورده بنفش رنگ به را

. ماست بدشانسی این و خواهندمی ما از را چیز همه بکنند؟ توانندمی کار چه آزادیشان با هاآن»

 «.آیدبرمی ما دست از کار همه که کنندمی فکر کردیم شکار را مزدور سربازان آن که زمانی از

 انخودش هاآن: »گفت بود، آن در غم اندکی که لحنی با و کرد روشن را برگش سیگار دیگر بار

 بخواهند که است این از ترآسان بد سرباز هزار ۹۹ تربیت شجاع مرد یکصد برای. دهندمی فریب را

 نید،ببی. دهند آموزش تولید کردن برابر دو برای را سمج کارگر میلیون شش سال یک عرض در
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 که دهدمی را حق این هاآن به ایم،آورده دست به هاییموفقیت و داریم رحضو ما که واقعیت این

 هاآن هب که هستیم کسانی همان دقیقا ما حاال و باشند داشته توقع و کنند مطرح را مطالباتشان

 !«نیست ممکن امسال یا و شودنمی فعال گوییممی

 رنظ به بداخالق خیلی کنندمی پیاده ماشین از را شما هاآن وقتی: »گفت هم دوبووار سیمون

 به دشومی خودش از صحبتی که زمان هر مانند به فیدل نیز بار این «نیست؟ طوراین. آییدمی

 قادقی. است درست: »گفت که بود سلیا این عوض در اما نداد؛ پاسخی هیچ و کرد نگاه سیمون

 طوراین شاید: »گفت و ورددرآ دهانش از را شدهخاموش برگ سیگار فیدل.« است طورهمین

 مدانمی اما خوشحالم؛ گیرندمی را دورم و آیندمی من پیش مردم این اینکه از حال این با. باشد

 .«نیستم آن ساختن برآورده به قادر من اما است حقشان که کرد خواهند طلب را چیزهایی

. امتهداش را آن کردن مطرح قصد کاسترو فیدل دیدن با بار هر که آمد زبانم به پرسشی بار این

 خود هایخواسته به که است حقشان واقعا دارند، مطالبه که کسانی همه آیا: »پرسیدم او از

 «داری؟ را عقیده این تو: »پرسید من از متقابال سپس و کرد سکوت آغاز در فیدل «برسند؟

 هم باز!« است حقشان بله: »گفت قاطع و جدی لحنی با نهایت در و زد سیگار به پکی سپس

 متس به را سرش آنکه بدون او و «است؟ نیاز یک ممکن صورت هر به مطالبات بیان: »پرسیدم

 وقحق همه بر و شودمی محسوب او اولیه حقوق از یکی انسان نیاز این: »داد پاسخ برگرداند، من

 کره هاآن راگ حتی: »پرسیدم بودم، مطمئن پاسخ از آنکه وجود با بار این.« دارد رجحان دیگر

 ،است شده خاموش فهمید آنکه از بعد و زد سیگارش به پکی هم باز «کنند؟ طلب شما از را ماه

 پس بخواهند من از را ماه کره هاآن اگر: »داد پاسخ و برگشت من سمت به و گذاشت کنار را آن

 نوانع به کوبا بانقال از شما: »گفتم او به راحت خیلی من و.« دارند نیاز آن به که شودمی معلوم

 یک تنها دهممی تشخیص من که حد آن تا اما نه؟ چراکه البته و بریدمی نام اومانیسم یک

 بنا ازنی پایه بر همه از بیش بلکه فرهنگ اساس بر نه و کار اساس بر نه که دارد وجود اومانیسم

 یمونس به رو پسس و.« ندارد وجود دیگری اساس و پایه اصال: »گفت من به کاسترو «.است شده

 هانآ باشیم جایی در ما وقتی زیرا ترسم؛می هاانسان از بیشتر لحظه هر: »گفت و کرد دوبووار

 که دهندمی را جرات این خودشان به کنند،می کشف را نیازهایشان و داده جرات خود به هم

 هاآن آنکه سخن تاهکو. دهیم پایان هارنج این به که خواهندمی ما از و بشناسند را هایشانرنج

 «دهیم؟می چه هاآن به ما و هستند انسان
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 یهازمین. دیدیم را روشن هایشن با پهناور ساحل و کردیم حرکت دریا امتداد در دیگر بار یک

 فقیری شهروند هیچ زمان آن در. بود شده فروخته ویال ساخت برای ۰۰۹۹ سال از قبل ساحلی

 ملی سواحل این همه انقالب پیروزی زمان از اما نداشت، را کوبا سواحل بر گذاشتن قدم حق

 بدهد، نشانمان را زیبا ساحلی منطقه یک خواهدمی که گفت ما به کاسترو. است شده اعالم

 فاصله اهاوان با کیلومتر یکصد و رودمی شمار به کوبا ساحل مشهورترین که وارادرو نام به ساحلی

. نیمببی ساحلی منطقه این در چیزی چه است قرار که پرسیدمیم خودم از. بودم بدبین من. دارد

 این یلدل خواستممی من و بردمی اکتشافی تور یک به را ما او و داشتم کاسترو از دیگری انتظار

 .بدانم را تصمیم

 رهجزی این ثروت اصلی منبع زمستان، فصل در ویژه به خارجی گردشگران ،۰۰۹۴ سال از قبل تا

 اهمیلیون کوبا و یافت کاهش شدت به داخلی جنگ وقوع با درآمد این اما آمدند؛می حساب به

 به ات البته که داد انجام زیادی اقدامات توریسم صنعت احیای برای انقالبی دولت. کرد ضرر دالر

 هاریب و زمستانی میهمانان تواندنمی کوبا حال این با. است نداشته بر در اینتیجه لحظه این

 تالش مسئله این از حاصل مادی هایخسارت جبران برای میان این در. بگذارد کنار را خود

 اواناه هایبرنامه صدر در ملی توریسم دیگر عبارت به. شود تقویت داخلی توریسم که شودمی

 هنوز اما کرد؛ تقویت را داخلی بازارهای فقیر کارگرهای همان طریق از بتوان بسا چه و دارد قرار

 بعیتت و داخلی هایسفر به مردم تشویق برای. است نگرفته صورت مورد این در عملی قداما هیچ

 .است نیاز زیادی منابع و امکانات به مورد این در رهبرانشان از

 رایب گیرآفتاب حکم در که شدیم پیاده بتونی هاییسازه میان در. کرد توقف ما حامل خودروی

 کوروسوت و خالی ساحل این بتوان که رسدمی نظر به بعید. است لمح این هایمغازه و هاکابین

 گردشگری، سازمان( مرد یک و زن دو) کارمند سه از غیر به آنجا در. کرد پر گردشگران از را

 هک بود مشخص و نداشت خاصی کار نفر سه این از یکهیچ واقع در. ندیدیم را دیگری شخص

 مانه است قرار که هستند زیادی کارگران منتظر کنند مودوان داشتند سعی قوا تمام با سه هر

 لیخی کارگران این تعداد: »پرسید کاسترو. شوند مشغول خدماتی کارهای به و آمده آنجا به روز

 چیز همه که داشت قصد او. شد دلخور کمی کاسترو.« چندان نه: »شنید پاسخ و «است؟ زیاد

 او روش واقع در مسئله این و داد نشان ما به را هاالدستم. ببیند هم را هاسفرهدستمال حتی
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. نزد یدنینوش این به لب خودش البته و کرد تعارف لیموناد ما به باالخره. بود دیگران تهییج برای

 .شد ساکت سپس و «است گرم خیلی لیمونادها این: »گفت عصبانیت با

 فکری چه که شدم متوجه فورا من. دکرمی پنهان را خشمش که انگار و آمدمی غمگین نظر به

 این با «بیایند؟ اینجا به دلخوشی کدام با کارگران ندارد، وجود امکانات کمترین وقتی: »کندمی

 ند؛بود کاسترو نارضایتی متوجه هاآن. نبودند ناآرام و نگران اصال کارمند هایخانم آن ظاهرا حال

 توجهم کاسترو عصبانیت که دانستندمی رازی کنند، حفظ را خود خونسردی داشتند تالش اما

: ادد جواب هاخانم از یکی «ندارید؟ یخچال ترتیب این به پس: »پرسید کاسترو. نیست آنان

 و «اید؟داده خبر مورد این در مسئوالن به: »پرسید کاسترو.« کندنمی کار اما داریم که البته»

. تاس خراب اندازه چه تا وضعیت که دانیدمی خودتان اما دادیم، خبر پیش هفته البته،: »پاسخ

 کس هیچ و: »کاسترو.« بگذارد وقت آن تعمیر برای ساعت دو که است الزم تعمیرکار یک

 از خودتان که شما: »گفت و انداخت باال ایشانه کارمند خانم «است؟ نکرده خبر تعمیرکار

 «یممستق دموکراسی» مبهم باغال مفهوم آن من که بود بار نخستین این و.« دارید خبر وضعیت

 خندلب. آمد وجود به متقابل تفاهم و درک نوعی کاسترو و کارمند خانم آن میان. دیدم چشم به را

 که دولت رئیس و نیست توهم دچار که دادمی نشان کارمند آن هایشانه حرکت و صدا لحن و

 حاشیه یا زده ایاضافه رفح آنکه بدون شد،می یاد نیز شورشیان رهبر عنوان به او از همزمان

 تروکاس: » گفتم خودم با که بود بار نخستین برای. کردمی دعوت آرامش به را کارمند آن برود،

 .«است بلد خوبی به را دیگران تحریک که است کسی و آشوبگر یک

 عقیده هب که گفت یخچال دیدن از پس.« بدهید نشان من به را یخچال: »گفت کارمند به کاسترو

 وارسی را یخچال دقت به حال همین در. ندارد دیگری عیب و است خراب آن اتصاالت از یکی او

 د،ندار زن آن به ربطی بود مشخص که عصبانیتی با و کرد جوان زن آن به رو دیگر بار و کرد

 بخورد نیکسا درد به یخچال این شاید اصال. نیست الینحلی مسئله این مثل مشکل یک: »گفت

 هایآگاهی و وجدان در کمبود نوعی از حکایت نقیصه این اما دارند؛ دوست گرم هنوشاب که

 بکنیم کاری آیندمی اینجا به غیرساحلی مناطق از که کسانی برای نتوانیم ما اگر. دارد انقالبی

 دستش از آنچه شخصی اگر که گویممی من و ندارند جایی اینجا در که کنندمی خیال هم هاآن

 روکاست سخنان.« است نداده انجام کاری اصال که است آن معنی به دقیقا ندهد نجاما آیدبرمی

 مسئوالنتان و روسا به: »گرفت پایان کردم، یادداشت را آن من که ناخوشنودانه جمله این با
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 انزم آن تا.« داشت خواهید سروکار من با زودی به نکنید عمل تانوظیفه به اگر که بگویید

 یدمد را کوچک جزئیات به او توجه وقتی اما دارد؛ توجه کلیات به که بود مردی من برای کاسترو

 است مردی و کشدمی رنج هم وکورسوت ساحل آن در هایخچال خرابی از که شدم متوجه تازه

 .آمیزدمی هم در را کلیات و جزئیات موقعیتی هر در که

 بود، آورده وجد به مرا اندازه آن تا و بودم دیده ۰۰۴۰ سال در که شهری آن: ۰۰۲۹ بهار هاوانا،

 وجویجست در من. کردمنمی درک را آن کلی طور به بار این و داشت تفاوت تصوراتم با کامال

 شهر جای همه به هاساعت دوبووار سیمون و من یعنی ما. بودم پایتخت هایخیابان در انقالب

 تنها نه فقیرنشین هایمحله در. است نکرده تغییر چیز هیچ که شدم متوجه من اما زدیممی سر

 دیگر رد. رسیدمی نظر به قبل از بدتر مراتب به بلکه بود نشده بهتر مردم بارفالکت وضعیت

 افزایش برابر سه یا دو خودروها تعداد. بود شده برابر چند گراییتجمل هایجلوه هم شهر مناطق

 هاخیابان در دوسوتوس تا گرفته بیوک و ایسلرکر و شورلت از ماشین مدل همه و دادمی نشان

 شدندمی دیده جا همه در شیک هایماشین و بودند کادیالک همه هاتاکسی. بودند تردد حال در

 پشت در ناگهان هاماشین این همه حال عین در. کردندمی تازوتاخت آوریسرسام سرعت با و

 .شدمی تدرس بندانراه و افتادندمی گیر دستی گاری یک

 آسمان حتی. کردمی نور در غرق را شهر همه الکتریکی هایالمپ از حاصل نور از موجی شب هر

 محصوالت همه روی بر و بود روشن نئون هایچراغ جا همه در. آمددرمی ارغوانی رنگ به نیز شب

 وباک جزیره سراسر برق آمریکایی، شرکت یک واقع در. «آمریکا ساخت: »شدمی دیده عبارت این

 نانهمچ شرکت این اصلی مقر. کردمی توزیع کشور این در را حیاتی انرژی این و کرده تامین را

 یک به هم کوبا تلفن سیستم. بردمی سود کوبا در کار از گذشته مانند و بود آمریکا خاک در

 تهرفگ سراغ سرشاری سود تجارت از بخش این در هاآمریکایی. داشت تعلق آمریکایی شرکت

 .دهند قرار دیگران اختیار در را عرصه که شدندنمی حاضر سادگی این به و بودند

 ثروت هاینشانه عنوان به آنچه: کردممی بندیجمع حال به تا گذشته از را چیز همه من اینک

 هایراغچ آن نور پرتوی هر و تلفن زنگ هر با. بود وابستگی و فقر هاینشانه واقع در کردم مشاهده

 این کشورهای دیگر و هاآمریکایی خزانه به و شدمی خرج جزیره این دالرهای از بخشی نئون

 است وابسته خارج به نیز خود عمومی خدمات برای که کشوری مورد در اما گشت؛بازمی قاره

 تتراس آن هعلی هاکوبایی. است گرفته قرار یکدیگر برابر در منافع کشور این در گفت؟ توانمی چه
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 امانج توانندمی کاری چه دارد خود انحصار در را التین آمریکای سراسر برق تامین که عظیمی

 این عرصه در کوبا که حالی در بردمی پیش به را خارجی سیاست نوعی تراست این دهند؟

 .است پیاده سرباز یک تنها شطرنج

 کردندمی حکومت ایجزیره بر و دندبو ساخته کوبا در دولت در دولتی آمریکایی، هایمونوپول این

 خود اداره برای توانی همواره خارجی ارزهای کمبود یعنی آن حیاتی جریان قطع دلیل به که

 بر و کرده بلند هاکشتی از را آمریکا نوساز خودروی یک بندر هایجرثقیل آن که بار هر. نداشت

 شورک این هایشریان از بیشتری تسرع با حیاتی ماده و خون آن گذاشتند،می کوبا بنادر سطح

 کشور از را دالر میلیاردها سال هر خودروها این: »کردندمی اقرار من برای هاکوبایی. شدمی خارج

 و تپیدندمی خودروها این در کوبایی هفت یا شش چگونه که بودم دیده من.« کنندمی خارج

 روپاا در خودروها این که است حالی در ینا. داشتند تن به فقیرانه هاییلباس غالبا هاآن مالکان

 اروپا در خودروها این. آیندمی شمار به رفاه از نمادی و داشته هماهنگی خودرو مالک لباس با

 هایدخالت و نفوذ از هاسال برای کوبا اما شود؛می خریداری متوسط طبقه افراد توسط غالبا

 در باال هایحقوق با آمریکایی کارگران و ژوازیبورخورده آن. بود رنج در آمریکا متحده ایاالت

 کنندیم تقلید هایانکی از تنها هاکوبایی اما بخرند خودروهایی چنین که داشتند را امکان این واقع

 .باشند داشته را آنان امکانات آنکه بدون

 و دنبودن خود شکم کردن سیر به قادر که بود مردمی مالکیت در هاماشین ترینگران کوبا در 

 زندگی یک خود چهاردیواری در که دادندمی ترجیح مردم همین اما مردند؛می گرسنگی از گاه

 به انقالب از توانمی خاطر همین به. شوند ظاهر کرایسلر با عمومی انظار در ولی داشته فقیرانه

 خود دست به اینک که است ایجامعه کوبا: کرد یاد وضعیت این قطعی درمان عنوان

 خود نهادهای و تاسیسات و کندمی دگرگون را خود ساختارهای و شکندمی را خود هایستخوانا

 اساسی محصوالت سوی به را خود تولیدات و ساخته دگرگون را ثروت توزیع و سازدمی نو از را

 .آورد پدید نوین اسکلتی شکسته هایاستخوان آن از هاروش ترینرادیکال با دارد قصد و بردمی

 رارق فروپاشی آستانه در که شد خود اجتماعی نظم اساسی نوسازی به موفق حالی در کوبا ملت

 بودند این منتظر هاآن. خواستندمی شورشی رهبران که بود چیزی همان نوسازی این و داشت

 .کند درک بردمی سر به آن در که را وضعیتی شکنندگی ملت که
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 آیدمی ارشم به او شغل گریانقالبی و است ایحرفه انقالبی کی که گفت من به کاسترو بار یک

 توانمنمی چون: »داد پاسخ کرد، انتخاب را شغل این دلیل چه به که پرسیدم او از وقتی و

 از که فهمیدم من و زد هاییمثال خود جوانی و کودکی دوران از او.« کنم تحمل را عدالتیبی

 دلیل این به اما من. است بوده آن شاهد شخصا که هاییعدالتیبی از و گویدمی خودش شخص

 تجارب اساس بر و کرده ملت همه وقف را خود مرد این فهمیدم که آمد خوشم کاسترو پاسخ از

 جزئیات با را خود زندگی داستان کاسترو. است رفاه از مردم همه برخورداری خواهان اششخصی

 .کرد تعریف من برای

 و گشتهگم موجودی و دارد پا به دارخط شلواری که دارم را ساله ۰۹ ریپس تصور او از من

 روزیبانهش مدرسه به سانتیاگو در که نیشکر مزرعه مالک یک پسر این. رسدمی نظر به نشدنیرام

 انوادهخ بزرگ پسر این. گذراندمی بود پدرش مالکیت در که «مانکاس» در را تعطیالتش رفت،می

 به دنیا نای در که دانستندنمی رائول کوچکترش برادر نه و فیدل نه و بود گزیدهبر دیگری راه اما

 .هستند چیزی چه دنبال

. ندک پیدا نجات ماندگیعقب آن از دانش و علم طریق از بتواند که داشت امید زمان آن در فیدل

 ناختهش را خود بتواند بترتی این به و بدهد او به را آینده راه چراغ تواندمی علم که کردمی فکر

 همین به. شود خالص تنیده خود دور به که نامرئی تارهای آن همه از و درونی زندان از سپس و

 هاجمله و کلمات آن همه فهمید که نگذشت چیزی اما شد دانشگاه وارد و رفت هاوانا به خاطر

 .شد دچار ناامیدی به خاطر همین به و هستند پوچ

 آن ماا بودند؛ نگران خود آینده برای که کردندمی سخنرانی جوانانی برابر در دانشگاه استادان

 به دادن پاسخ از هوشمندانه هاآن. آوردندنمی زبان بر سخنی موجود هایواقعیت این از استادان

 .رفتندمی طفره دادمی رنج زندگی راه ابتدای در را جوان انسان یک که هاییپرسش

 تحساسی آگاهی و دانش به نسبت روترش و پرورتن مستبدهای همان یعنی اکوب جزیره حکام

 بلق از ایبرنامه طی خاطر همین به. دانستندمی انقالب برپایی جهت در ایوسیله را آن و داشته

 اقتصاد آن حفظ. کنند محروم دانش و علم از را جزیره این که بودند آن پی در شده تنظیم

 پذیرامکان ادهافتعقب و نیافتهتوسعه هاییانسان تولید با تنها افتادهعقب و نیافتهتوسعه کوبایی

 ایوسیله را دانشگاهی هایدرس آن همه و شد مسئله این متوجه زود خیلی کاسترو اما بود؛

 ناآگاهی نوعی تولید برای همه این که دانستمی او. یافت آن تداوم و عدالتیبی توجیه برای
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 و وکاستر هایاندیشه ترینعمیق که بود زمان آن در من باور به. است بردگی و تفالک با همراه

 زندگی واقعی هاینسبت متوجه وی و آمد وجود به او بعدی اقدامات همه انکارنشدنی منبع

 ریشه هاانسان دیگر وجود از شودمی دچار آن به آدمی که هاییشرارت همه فهمید و گردید

 .دیگر جایی از نه و گیردمی

 

 اشپیگل: منبع
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 کوبا و آمریکا محرمانه مذاکرات حکایت ها؛جاسوس پل
 

 شد کاسترو ترور طرح به تبدیل که زندانیان مبادله پروژه درباره اسنادی
 

 قماشچی شیدا: ترجمه 

 

 

 ،ودب امسال اسکار در فیلم بهترین نامزد که «هاجاسوس پل» فیلم اصلی قهرمان داناوان، جیمز

 ادیاسن. داد انجام کاسترو فیدل با را محرمانه مذاکرات نخستین سیا حمایت با که است کسی

 سفر رایب تاریخی ٔ  پیشینه یک شده منتشر سفید کاخ و ملی امنیت آرشیو توسط تازگی به که

 تروکاس با کوبا موشکی بحران از پس داناوان اسناد، این طبق. سازندمی فراهم را کوبا به اوباما

 سازش هب توانمی» نهایتا که کرد بینیپیش و بیابد بهبود کشور دو میان روابط تا کرد مذاکره

 .«یافت دست

 یلم،ف بهترین هایبخش در داشته عهده به را آن کارگردانی اسپیلبرگ استیون که فیلم این

 سکارا جایزه تدریاف نامزد دیگر بخش سه و نامهفیلم بهترین مرد، دوم نقش ٔ هنرپیشه بهترین

 روایت را سرد جنگ دوران از تاریخی داستان یک «هاجاسوس پل. »است بوده ۶۹۰۲ سال

 تا برد پیش را مذاکراتی سرسختی با که نیویورکی وکیل یک داناوان، جیمز هایتالش و کندمی

 جاسوس با بود شده دستگیر هاروس توسط که را پاورز گری فرانسیس U-۶ آمریکایی خلبان
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 پل روی بر ۰۰۲۶ سال ٔ فوریه در دراماتیک ٔ  مبادله این. کند مبادله ایبل رودولف ورویش

 قشن هنکس تام که - داناوان برای و گرفت صورت پتسدام ٔ  حومه و غربی برلین میان گلینیک

 .آورد ارمغان به را «فرادیپلمات» لقب - کندمی بازی فیلم در را او

 محرمانه او از متحده ایاالت کل دادستان کندی. اف ابرتر مبادله، این از پس هفته چند

 یک خور در خود که ماموریتی بگیرد، عهده به را تردراماتیک ماموریت یک تا کرد درخواست

 نیروهایی از نفر ۰۰۹۹ آزادی برای کاسترو فیدل با مذاکره: است هالیوودی جاسوسی ژانر در فیلم

 زادیآ سپس و بودند درآمده کوبا اسارت به و کرده حمله هاخوک خلیج به سیا پشتیبانی با که

 از نفر هس. بودند شده دستگیر کوبا در انقالبی ضد هایفعالیت جرم به که آمریکایی شهروند ۶۴

 حال در که بودند آمریکا مرکزی اطالعات سازمان تکنیکی خدمات ٔ  دایره اعضای از زندانیان

 .بودند شده دستگیر هاوانا در شنود دستگاه نصب

 شدمی نامیده« Project Mercy» رمز اسم با که - کوبا در داناوان ٔ محرمانه ماموریت داستان

: باکو به مخفی کانال» کتاب در اخیرا کاسترو فیدل با او طوالنی وگوهایگفت و مذاکرات و -

 ابکت این نوشته به. است شده شده منتشر «هاوانا و واشنگتن میان پنهان مذاکرات ٔ تاریخچه

 ننخستی داناوان که شد متوجه کاسترو گرفت، صورت که ایمحرمانه وگوهایگفت ٔ نتیجه در»

 گیچگون به راجع او با و کرد اطمینان او به توانمی که آمریکاست جانب از اعتماد قابل ٔ نماینده

 هاوکخ خلیج تاریک دوران از گذار برای هاوانا و واشنگتن میان متمدنانه روش و راه به دستیابی

 .«پرداخت وگوگفت به کوبا موشکی بحران و

 شانخانواده اعضای از نفر هزار ۹ همراه به هاخوک خلیج زندانی ۰۰۰۳ تا کرد متقاعد را او داناوان

 دادند قرار فشار تحت را داناوان سیا مقامات آن از پس. کند آزاد ۰۰۲۶ سال کریسمس شب در را

 ساختمان سقف در شنود دستگاه نصب حین ۰۰۲۹ سال در که مخفی رمامو سه آزادی برای تا

 .کند مذاکره نیز بودند شده دستگیر چین خبری سرویس

 گرفت صورت ۰۰۲۳ سال آوریل ماه تا ژانویه ماه ٔ فاصله در که متعددی مذاکرات حین در

 ابطرو سازیعادی برای یادریچه عنوان به هازندانی آزادی از تا کرد تمایل ابراز وضوح به کاسترو

 زارشگ سیا و سفید کاخ به داناوان ژانویه، اواخر در مالقات یک از پس. بگیرد بهره کشور دو میان

 مطرح ار متحده ایاالت با دیپلماتیک روابط سرگیری از موضوع حتی» کاسترو ارشد مشاور که داد

www.takbook.com



69 

 

 پاسخ بر تا کردند تالش مکدا هر ملی امنیت شورای و سیا خارجه، امور وزارت. «است کرده

 .بگذارند تاثیر کندی جمهوررئیس

 کاسترو همراه به ساحل در زدن قدم برای» داناوان تا کردند پیشنهاد خارجه امور وزارت مقامات

 مطرح را روابط بهبود برای مذاکره غیرقابل هایشرط پیش و «برود ایهفته یک سفر یک به

 آمریکای کشورهای دیگر در کوبا ٔ  مداخله عدم نیز و شوروی رجماهی اتحاد با روابط قطع: کند

 .التین

 به مخفی کانال» کتاب از برگرفته) «داناوان برای هاییدستورالعمل» عنوان با سیا گزارش یک

 در. «کند اخراج دولتش از را هاکمونیست تا شود متقاعد باید» کاسترو که کرده اضافه( «کوبا

 اناواند نپذیرد را متحده ایاالت درخواست کاسترو اگر که بود آمده سیا یپیشنهاد دستورالعمل

 به فقط کاآمری با دشمنی عواقب که دهد نشان تا کند ترسیم کاسترو برای تاریکی تصویر» باید

 .«شد خواهد ختم راه یک

 - اشملی امنیت مشاور با مالقات در. گرفت پیش در تریسنجیده موضع کندی پرزیدنت اما

 به ادرق که دهیم قرار موقعیتی در را کاسترو خواهیمنمی» که کرد پیشنهاد - باندی گرگور مک

 وقف گزارش یک در.« بگیریم پیش در پذیرتریانعطاف هایروش باید. نشود آن ساختن برآورده

 به شخصا جمهوررئیس» که دهدمی گزارش باندی ،۰۰۲۳ مارس ۴ روز وگوهایگفت از محرمانه

 .«دارد توجه مورد این

 سیا رئیس نقش

 قشن سازمان این شدند، خارج محرمانه بندیرده از گذشته سال که سیا داخلی هایپرونده بنابر

 اناواند با بار چندین سیا رئیس کُن، مک جان. است کرده ایفا کوبا در داناوان ماموریت در اساسی

 اندازیراه سیا در MOSES رمزی نام با ویژه نیروی یک نکُ مک است؛ داده انجام محرمانه مالقات

 الیوک بهترین از یکی و «بیاورند عمل به داناوان وگوهایگفت از محرمانه پشتیبانی تا» کرد

 این رد میسکوسکی نام. )کند رسیدگی او امور به تا کرد مامور را - میسکوفسکی میالن -سازمان

 ولی شده حذف« ۰۰۲۰-۰۰۲۹ اطالعات، مرکزی سازمان رئیس کُن مک جان» عنوان با گزارش

 (است شده ذکر او نام شده خارج بندیرده از اسناد از بسیاری در
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 اناواند اختیار در را کوبا و فلوریدا از کتبی و تلفنی تماس برای شده رمزگزاری ورقه یک سیا

 اعضای میان اصلی میانجی کُن مک. بود «فالتون» گواراچه و «ایری» فیدل رمز اسم. داد قرار

 معاوضه دارو مقادیری هاخوک خلیج بریگاد آزادی ازای در که بود داروسازی هایشرکت و کنگره

 یداروساز هایشرکت برای دالری میلیون چند حساب یک مخفیانه صورت به حتی سیا. کردند

 برای سیا از ایبودجه هیچ نهایت در. دهد قرار کاسترو اختیار در را آن چک داناوان تا کرد ایجاد

 .نشد هزینه دارویی و غذایی مواد

 عملیات رئیس- لندزدِیل ادوارد «درخواست» سیا رئیس معاون ها،وگوگفت حین در

Mongoose - سیاه پروپاگاندای کالسیک عملیات یک تا بود کرده درخواست او. کرد رد را 

 انداناو که بودند دارویی و غذایی مواد از خشیب که - بهداشتی هایدستمال داخل: بگیرد انجام

 چاپ را کاسترو تصویر - بود داده کاسترو به هاخوک خلیج هایگروگان آزادی ازای در را قولش

 دندشمی باعث» توالت هایدستمال این است، مانده جا به لندزدیل از که گزارشی به بنا. کنند

 .«کنند تمسخر را کاسترو هاکوبایی تا

 ٔ  محرمانه سفر تا کرد متقاعد را کندی رابرت و کُن مک جان ،۰۰۲۶ اکتبر در موشکی بحران آغاز

 پس ند؛ک پیدا درج سفر این خبر که رفتمی آن هراس زیرا دربیاورند، تعلیق به را کوبا به داناوان

 آخر هب را داناوان سفر و کرده البی سفید کاخ در تا شد موفق دیگر بار کُن مک بحران پایان از

 .سازد موکول نوامبر ماه

 نحصرم دسترسی امکان از که بود آن شد مطرح سیا تیم یک جانب از که پیشنهادی ترینبد اما

 ٔ صفحه وشتپان در تنها. برسانند قتل به را کوبا رهبر تا شود سوءاستفاده کاسترو به داناوان فرد به

 با داناوان مذاکرات حین در» که است آمده انسازم ٔ شده خارج بندیرده از ٔ تاریخچه از ۰۳۴

 بدون داناوان تا زدند اینقشه طرح به دست محرمانه عملیات بخش مقامات از تعدادی کاسترو،

 تریباک و مادورا قارچ نوعی به آلوده تنفس دستگاه یک و غواصی لباس دست یک ماجرا، از اطالع

 تا ادد اطالع داناوان به میسکوفسکی خورد، شکست نقشه این اما.« دهد هدیه کاسترو به را سل

 اطالعات سازمان اجرایی ٔ دایره زیرا دهد قرار امن جای در بود کرده تهیه که را غواصی لباس

 .دارد را آن کردن آلوده قصد مرکزی

 لباس و ساعت یک کاسترو به ۰۰۲۳ سال آوریل در کوبا به هایشسفر آخرین از یکی طی داناوان

 لیجخ در هاآن: »داد گزارش کُن مک به داناوان با صحبت از پس میسکوفسکی. کرد ههدی غواصی
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 کرده ارائه توضیحاتی محل در خلیج به حمله ٔ  درباره کاسترو و اندکرده ماهیگیری هاخوک

 قبال در سیا ماموران و آمریکایی شهروندان تبادل سر بر مذاکره مشغول که هنگامی.« است

 سر از واشنگتن با روابط تا کرد تمایل ابراز کاسترو بودند، آمریکا در زندانی کوبایی چهار آزادی

 چگونه نآ روند شود گرفته سر از متحده ایاالت و کوبا میان روابط اگر: »پرسید فیدل. شود گرفته

 «گرفت؟ خواهد بر در را مسائلی چه و بود خواهد

 هاتیغی جوجه دانیمی: »دهدمی پاسخ او وان،دانا از پرسش جلسات از حاصل هاییادداشت بر بنا

 سازیهم باید من نظر به. طورهمین نیز متحده ایاالت و کوبا. احتیاط با کنند؟می آمیزیهم چطور

 رائول و اوباما قرن، نیم به نزدیک گذشت با.« بگیرد صورت کشور دو هایدیدگاه میان تطابقی و

 .یافتند تدس «نظر تطابق» این به باالخره کاسترو
 

 امریکا ملی امنیت آرشیو: منبع

 

 

 

 

 

 کاسترو و کیسینجر مخفیانه رابط کوبا؛ به محرمانه فرستاده

 قماشچی شیدا: ترجمه
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 کاسترو و کیسینجر مخفیانه رابط ؛ کوبا به محرمانه فرستاده
 

 اصلی ضمیمه فایل می باشنداسناد 

 قماشچی شیدا: ترجمه

 

 تژیستاسترا و مشهور سیاستمدار منکوویچ فرانک اند،شده منتشر تازگی به که اسنادی بر بنا

 میان ویژه رابط عنوان به ۰۰۴۹ ٔ دهه اواسط در( آمریکا ملی رادیو) آرپیان اسبق رئیس و رسانه

 مامیت. کردمی نقش ایفای کوبا رهبر کاسترو، فیدل و آمریکا خارجه امور وزیر کیسینجر، هنری

 به شدند منتشر -۶۹۰۴ اکتبر ۶۰ در سالگی ۰۹ سن در - او مرگ از پس که هایییادداشت

 اتیانتخاب کمپین استراتژیست و کندی اف رابرت مطبوعاتی معاون عنوان به او تاریخی نقش

 کیسینجر هنری منتخب ٔ فرستاده عنوان به او نقش به اما است، شده اشاره گاورنمک جورج

 نشده پرداخته چندان کوبا و آمریکا متحده ایاالت میان مذاکرات ٔ محرمانه فوق ماموریت در

 .است

 با احبهمص برای هاوانا به اشدهآین سفر گزارش ارائه برای کیسینجر با منکوویچ تلفنی تماس

 نگتنواش در کوبا با ٔ مخفیانه رابطه برقراری دیپلماسی اولین ٔ جرقه تا شد باعث کاسترو فیدل

 هبرر به را نویسیدست ٔ  نامه تا شمرد غنیمت را ژوئن ماه در منکوویچ سفر کیسینجر. شود زده

 حاوی بازگشت در منکوویچ. دهد هادپیشن او به را ایمحرمانه مذاکرات برقراری و برساند کوبا
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 که باکوهی سیگار جعبه یک آن همراه به بود، کاسترو فیدل جانب از مثبت پاسخ با یادداشتی

 .بود فرستاده متحده ایاالت ٔ خارجه امور وزیر برای کوبا رهبر

 به رکیسینج از را دیگری هایپیام منکوویچ ۰۰۴۹ ٔ ژانویه پایان در سپس و ۰۰۴۴ سپتامبر در

 دمتح ملل سازمان در کوبا نمایندگان با وآمدرفت در مرتب طور به همچنین او رساند؛ کاسترو

 دلفی و کیسینجر نمایندگان میان محرمانه مذاکرۀ چندین از سری اولین تا بود نیویورک در

. گرفت صورت الگواردیا فرودگاه در ۰۰۴۹ ژانویه ۰۰ در مالقات این دهد؛ ترتیب را کاسترو

 مالقات اولین شرح از «محرمانه» گزارشی در کیسینجر هنری ٔ نماینده ایگلبرگر، رنسال

 اول ٔ دهنماین گارسیا نستور آقای با الگواردیا فرودگاه در امروز منکوویچ فرانک و من: »نویسدمی

 اتدیپلم] پارودی سانچز رامون آقای همچنین منکوویچ،ٔ  اولیه رابط و متحد ملل سازمان در کوبا

 آنکه زا پس. کردیم مالقات بود، شده فرستاده دیدار این بابت نیویورک به هاوانا از که[ وباییک

 .«نوشیدیم قهوه هم با نفر چهار ما کرد، مطرح را اولیه مقدمات منکوویچ

 در نیز خود و بود کرده همراهی را او کوبا به سفر در که فرانک همکار و دوست جونز، کربی

 ٔ  گزینه یک فرانک: »گویدمی کرد،می ایفا را مخفی ٔ واسطه نقش ۰۰۴۲ ات ۰۰۴۴ هایسال

.« کردمی جلب را کوبایی طرف اعتماد او سیاسی ٔ  پیشینه و هافعالیت. بود کیسینجر برای آلایده

 جمهوریخواه دولت ها،رسانه در ماموریت این افشای صورت در تا شد فراهم هم ایاعتبارنامه

 میزان محرمانه، دیپلماسی پیشرفت با» جونز ٔ گفته به. دهد انجام «پذیریباور تکذیب» بتواند

 برآورده برای که کند اثبات طرف دو هر به توانست او و یافت افزایش هم منکوویچ به اعتماد

 .«کنند تکیه او به توانندمی شاندوجانبه نیازهای شدن

 کاسترو به کیسینجر سمت از را دیگر پیام کی تا بود آماده منکوویچ حالیکه در ،۰۰۴۹ٔ  ژانویه در

. دی ویلیام - التین آمریکای ٔ حوزه در متحده ایاالت ٔ خارجه امور وزارت معاون کند، منتقل

 و دموکرات فردی عنوان به او از» اشاعتبارنامه در دولت که کرد مطرح را پیشنهاد این -راجرز

 تداش عقیده راجرز. شود مطرح کوبا با کراتمذا در نیز بشر حقوق ٔ مساله تا کند یاد «لیبرال

 هایوباییک - آمریکایی به سفر مجوز اعطای قبیل از متفاوتی موضوعات برابر در کاسترو دولت که

 دهدمی بها بیشتر منکوویچ شخصی هایدرخواست به تجاری، هایتحریم کاهش تا میامی ساکن

 .فورد دولت هایدرخواست به تا
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 با هاووگگفت این تسهیل برای منکوویچ هایتالش و کاسترو - کیسینجر ٔ نهمحرما هایصحبت

 طتوس «هاوانا و واشنگتن مذاکرات ٔ محرمانه تاریخ: کوبا به مخفیانه مسیر» کتاب در جزئیات

 به گرند ئول. ام ویلیام پروفسور و متحده ایاالت ملی امنیت آرشیو ارشد تحلیلگر کورنبال، پیتر

 برای هاتالش ترینجدی» تا کرد کمک منکوویچ کتاب، این نوشته به. است دهش منتشر تازگی

 بعد به ۰۰۲۰ ٔ ژانویه از که ایرابطه تا شوند آغاز کوبا و متحده ایاالت ٔ رابطه مجدد برقراری

 .«بازگردانند عادی حالت به را بود شده قطع

 

 ٔ  ارهدرب منکوویچ فرانک با کیسینجرٔ  مکالمه» تلفنی، مکالمه خارجه، امور وزارت :۱ شماره سند

 .۰۰۴۴ آوریل ۶۴ ،«کاسترو با مالقات

 در اکنون دمبو گفته برایتان که سفری: »گویدمی کیسینجر به منکوویچ تلفنی ٔ مکالمه این در

 نادر ٔ مصاحبه یک انجام برای منکوویچ شودمی متوجه کیسینجر که هنگامی.« است انجام شرف

 انجام کاری آنکه از پیش …ببینم را شما خواهممی پس: »گویدمی او به استکوب عازم کاسترو با

 ادداشتی کند،می سفر هاوانا به منکوویچ که هنگامی بعد، هفته شش.« ببینم را شما باید بدهید

 .دارد همراه کاسترو برای کیسینجر از نویسیدست

 

 ،«نیویورک در کوبا نمایندگان با اتمالق» مالقات، شرح خارجه، امور وزارت :۲ شماره سند

 ۰۰۴۹ ژانویه ۰۰ حساس، -محرمانه

 در تهگرف صورت مالقات از ایخالصه گزارش این در کیسینجر، ارشد دستیار ایگلبرگر، الرنس

 از سپ. دهدمی ارائه پارودی سانچز رامون و گارسیا نستور کوبا، نمایندگان با الگواردیا فرودگاه

 اکوب روابط شدن عادی به راجع و نوشیدند قهوه نفر چهار هر داد، شرح را قدماتم منکوویچ آنکه

 از» دهدمی پیشنهاد ایگلبرگر گزارش، این پایان در. کردند مطرح را شانشخصی نظرات آمریکا و

 زارتو معاون] راجرز بیل با بخواهید شاید کوباست، عازم دیگر بار زودی به منکوویچ که آنجایی

 . «ببرد خود همراه را دیگری پیام چه فرانک که کنید همفکری[ هخارج امور
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 ۰۰۴۹ ژانویه ۰۲ ،«کاسترو برای پیام» گزارش، خارجه، امور وزارت :۳ شماره سند

 خواهد کوبا به[ جاماییکا راه از] ژانویه ۶۰ پنجشنبه روز منکوویچ: »دهدمی پیشنهاد ایگلبرگر

 ایگلبرگر. ندک منتقل کاسترو به را پیامی منکوویچ تا است مایل آیا پرسدمی کیسینجر از و «رفت

 جای پیغام یک در که «کتبی و شفاهی» اظهارات از فهرستی منکوویچ که دهدمی گزارش

 ردهک تاکید کوبا با محرمانه ارتباطات چارچوب در خود فعال نقش به و داده پیشنهاد را گیرندمی

 تا «کنیم خارج منکوویچ مسیر از را کوبا ٔ مساله باید ما: »گیردمی نتیجه اینگونه ایگلبرگر. است

 .شود منتقل ایگلبرگر و راجرز مسیر به

 

 .۰۰۴۹ ژانویه ۶۹ محرمانه، «منکوویچ سفر» عملکرد، گزارش خارجه، امور وزارت: ۴ شماره سند

 ات کند استفاده منکوویچ از که دهدمی پیشنهاد کیسینجر به خارجه امور وزارت معاون راجرز

 ینا به میامی ساکن کوباییان - آمریکایی خانوادگی سفر مجوز و دهد قرار فشار تحت را کوبا

 .است منکوویچ شخصی ٔ ایده گویا که شود مطرح نوعی به باید ایده این. شود صادر کشور

 

 نهادپیش راجرز ر،بش حقوق ٔ زمینه در آمریکا هایدرخواست به نسبت کوبا حساسیت به توجه با

 کوبا نزد» تا کند کمک تواندمی لیبرال و دموکرت فرد یک عنوان به منکوویچ اعتبار که کندمی

 انخاطرنش راجرز.« است مهم بسیار روابط سازیعادی روند در بشر حقوق نقش که کنیم تاکید

 چنین از که کند هاشار نکته این به تواندمی» کاسترو با هایشوگوگفت در منکوویچ که کندمی

 .«شد خواهد استقبال کشور این در هاییحرکت
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 کاسترو ترور برای آمریکا ناکام هایتالش
 

 نشدند کوبا رهبر حریف ایحرفه تیرانداز و سمی قرص انفجاری، سیگار
 

 قماشچی شیدا: ترجمه/ کمبل دانکن

 

 از: بودند کاسترو ترور برای ایشیوه یافتن دنبال به سال ۹۹ مدت به سیا و تبعیدی کوباییان

 هایقرص به او کرِم ساختن آلوده تا گرفته منفجرشونده سیگارهای چون مشهوری هایروش

 وفادار محافظان از یکی. نبودند آمیزموفقیت هاروش این از کدامهیچ که است واضح اما سمی؛

 فرمانده ـ کوماندانته آل جان به سوءقصد ۲۳۴ مجموع در که است کرده محاسبه کاسترو فیدل

 .اندبوده جدی بسیار دیگر برخی و احمقانه هاآن از برخی که گرفته صورت

 زیرکی اب فرصت این از تا کرد سعی بار یک داشت آگاهی غواصی به کاسترو وافر عالقه به که سیا

 که هنددمی نشان یافتند انتشار اجازه کلینتون جمهوریریاست زمان در که اسنادی. بگیرد بهره

 کارائیب دریای تننرم جانور یک تا شد متحمل فراوانی هزینه آمریکا مرکزی اطالعات سازمان

 انشایده. دهد جای خود الک در را منفجره مواد از کافی مقادیر که باشد بزرگ حدی به که بیابد

. شود جلب غواص ترویکاس نظر تا کنند نقاشی روشن هایرنگ با را تننرم این الک که بود این

 هر نهایت در. کنند آلوده زابیماری هایقارچ به را کاسترو غواصی لباس که بود آن دیگر نقشه

 .شدند منتفی هانقشه این دوی
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 اسکاالنته، ینفاب داشتند، را کاسترو کشتن قصد سیا و تبعید در کوبایی مخالفین که دورانی اوج در

 عملیات» عنوان با کتابی و شد بازنشسته ۰۰۰۲ سال در سکاالنتها. بود کوبا مخفی سرویس رئیس

 با فیلمی نیز چهار کانال ۶۹۹۴ سال در کرد؛ منتشر «کاسترو کشتن برای روش ۲۳۴: اجرایی

 .«کاسترو کشتن برای روش ۲۳۰: »کرد تولید مشابه عنوانی با مضمون همین

 برای تبعید در کوباییان و سیا پیگیری و وسواس برای توانمی که مدرن دنیای از معادلی تنها

 ئیسر اسمیت، وین پیش سال چندین. است الدنبن شکار برای تالش زد، مثال کاسترو کشتن

 را هارگینهگ بر کامل ماه تأثیر همان آمریکاییان بر کوبا: »گفت کوبا در آمریکا منافع حافظ دفتر

 .«کنیممی عمل شکل همان به ولی نکشیم زوزه گرگ همانند آن با مواجه در است ممکن. دارد

 زمان در و شد آغاز آیزنهاور دوایت جمهوریریاست زمان در کاسترو ترور برای هاتالش اگرچه

 ترینبیش به میزان این نیکسون دوران در ولی یافت ادامه نیز جانسون لیندون و کندی اف جان

 گرفتندمی صورت دولت اطالع بدون هاشتال این از بسیاری. رسید - بار ۰۰۴ یعنی - خود حد

 .کردمی همکاری هاآن با سیا ولی شدندمی ریزیبرنامه تبعیدی کوباییان توسط و

 که زمانی ۰۰۲۰ سال در. شدند آغاز ۰۰۹۰ سال انقالب از پس سرعت به هاریزیبرنامه این

 خلیج در ار کاسترو تا ندکرد سعی متحده ایاالت دولت و سیا پشتیبانی با تبعیدی کوباییان

 .رسندب قتل به گواراچه همراه نیز کاسترو رائول و فیدل که بود این نقشه دهند، شکست هاخوک

 جمهوررئیس از محافظت از بیش متحده ایاالت امنیتی سرویس که رسیدمی نظر به اوقات برخی

 روزی همان درست ۰۰۲۳ سال در دارد؛ سر در را کوبا دولت رئیس سرنگونی دغدغه کشور، این

 عزاما کوبا به را او و شد داده قلمی سُرنگ یک پاریس در مخفی مأمور یک به شد ترور کندی که

 .برساند قتل به را کاسترو تا کردند

 یانقشه اند،شده طراحی باند جیمز هایداستان از الهام با ترور هاینقشه که رسیدمی نظر به

 نیویورک در ملل سازمان در کاسترو حضور زمان در بود بنا که منفجره دموا حاوی سیگار همچون

 نهایت در روکاست. بود بوتولین سم به او سیگار کردن آلوده دیگر نقشه یک. شود داده تحویل او به

 .کرد ترک را سیگار ۰۰۰۹ سال در

 او و داد او به سمی ایهقرص سیا. برساند قتل به را او تا شد مأمور کاسترو هایمعشوقه از یکی

 امکان کرد فکر خود با زن و شدند حل کرِم در هاقرص. کرد پنهان خود کرِم ظرف داخل را هاآن
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 وکاستر زن این گفته به. ندارد وجود کند فرو او دهان در کاسترو خواب هنگام در را کرم اینکه

: گفت او به زن. برساند اتمام به را کار تا داد قرار اختیارش در را خود تیرهفت و برد پی او قصد به

 .«بکنم را کار این توانمنمی فیدل،»

 قهوه یا و چای به را سمی هایباکتری تا داد انجام هاییآزمایش و داد ادامه را خود عملیات سیا

 ات بوتولین سم به آلوده شیکمیلک سمی، خودکار یک: بودند هم دیگری هایروش. کند وارد او

 بنا کردمی آبروبی را کاسترو ولی نبود کشنده که دیگری نقشه. شود سرو هاوانا یلتونه هتل در

 دبگیر قرار او کنار رسمی سخنرانی هنگام در زا،توهم ماده دی،اِسال محتوی اسپری یک تا بود

 .شود آبروبی ملت یک چشمان مقابل در تا

 رد کوباییان همکاری با تریجدی هایهنقش کردمی سفر کشور از خارج به کاسترو که زمانی

 که زمانی ۶۹۹۹ سال در و داشت ادامه نیز اواخر همین تا قضیه این. شدندمی ریزیبرنامه تبعید

 در قوی بسیار منفجره مواد از کیلوگرم ۰۹ که شد مشخص داشت را پاناما از دیدار قصد کاسترو

 سیبازر یک او سررسیدن از پیش کاسترو شخصی محافظان. است شده نصب او سخنرانی محل

 .کنند خنثی را نقشه تا شدند موفق و دادند انجام

 بعدها ولی شدند دستگیر بود، سیا مأمور که تبعیدی کوباییان از پوسادا، لوئیس جمله از نفر چهار

 دیتبعی کوباییان اکثر که جایی شد؛ ساکن فلوریدا در پوسادا. شدند آزاد و گرفته قرار عفو مشمول

 هواپیمای انفجار در داشتن دست جمله از شد وارد اتهاماتی او به بعدها. هستند مستقر آن در

 .کرد رد را اتهامات این او. شدند کشته نفر ۴۰ آن در که ۰۰۴۲ سال در کوبا هواپیمایی خطوط

 لبتها تگرفمی بهره عملیات انجام برای کاسترو مخالف کوباییان همچنین و خود ماموران از سیا

 وزهن که آمریکا مافیای مشهور هایشخصیت با. کردمی استخدام ایحرفه کشآدم نیز مواردی در

 به را ترور تا شدمی گرفته تماس بودند، خشمگین کاسترو توسط کوبا از شدن رانده بیرون از

 حمله قشهن. شد دستگیر هاوانا دانشگاه در امنیتی ماموران توسط تیرانداز فرد یک. برسانند انجام

 .شد خنثی نیز بالبیس بازی حین در نارنجک با

 یرهجز این علیه هاییتحریم و کشید دست ترور برای تالش از رسمی طور به آمریکا نهایت در

 به وباک امنیتی سرویس وجود این با. دهد شکست را کاسترو روش این از استفاده با تا کرد اعالم

 .بود مشکوک رسیدمی خارجی «هواداران» طرف از که ایهدیه هرگونه
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 تمام در کاسترو و شود پیشگیری احتمالی ترور هرگونه از تا شدمی استفاده کاسترو بدل افراد از

 حافظم جلیقه تا خواستند او از که بار یک. دادمی مکان تغییر کشور در مختلفی نقاط به مدت

 .«دارم تن بر اخالق حافظم جلیقه یک من: »داد پاسخ کند تن بر ضدگلوله

 ت؛اس شده فراوانی هایلطیفه ساززمینه سوءقصدها این تمامی از بردن در به جان در او توانایی

 متوجه هک زمانی کاسترو. داد هدیه گاالپاگوس پیکرغول پشتالک یک او به کسی که گویندمی

 حیوانات مشکل این: »گفت و کرد رد را هدیه مودبانه کندمی عمر سال صد پشتالک این شد

 .«میرندمی تو از زودتر ولی شویمی وابسته هاآن به است، خانگی
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