
کوبا در افریقا
نوشته: ویکتوریا بریتین

برگردان: رضا جاسکی

انقلب کوبا از همان آغاز مصمم بود که استقلل خود را اعلم کند. سیاست خارجی این جزیره توس��ط دو انگی��زه
شکل گرفته بود: یک تمایل انقلبی برای تکثیر جبهه مقاومت در مقابل امپریالیسم، و یک محاسبه زیرکانه مبن��ی
بر اینکه تنها گسترش انقلب می تواند بقای کوبا را تضمین کند. همبستگی نیرومند و قوی ک��ه بخش��ی از می��راث
رادیکال کوبا پس از خوزه مارتی محسوب می شد، شالوده آن -همان طور که در اعلمیه دوم هاوانا بیان شده بود،

 که «هر پیروزی بر امپریالیسم، پیروزی ماست؛ همچنان که شکس��ت ه��ر کش��وری۱۹۶۵یا بیانیه چه گورا در سال 
 ، کوب��ا بس��یاری از گروه ه��ای فوک��و [تئوری فوک��و،۱۹۶۰نیز شکست ماس�ت» -را تش��کیل می داد. در اوای��ل ده��ه 

تئوری انقلب از طریق جنگ چریکی بود که توسط رژی دب��ره ب��ر پ��ایه تجربی��ات انقلب کوب��ا مط��رح ش��د. م]  در
سراسر امریکای لتین -ونزوئل، نیکاراگوئه، گواتمال، هندوراس و جمهوری دومینیکن- را تشویق و مسلح نم��ود و
احزاب کمونیست محلی را هراسان ساخت. چنین حملتی بر دکترین مونرو، م��وجب ن��اراحتی در اتح��اد ش��وروی
گشت که  سال ها پس از ورود به استراتژی «همزیستی مسالمت امیز» و توافق یالتا، فقط به طور احتیاط امیزی در
جهان سوم مانورهایی را انجام می داد. چین که روابط جنگ سردش غیرقابل پیش بین��ی ب��ود، ب��ازیگر دیگ��ری  در

یک جهان چند قطبی محسوب می گشت.
کوبا در میان این غول ها اق��دام ب��ه ایج��اد راه خ��ود نم��ود: ای��ده ای��ن ب��ود ک��ه کوب��ا ب��ا همبس��تگی   و پش��تیبانی از
جنبش های ازادی بخش ملی در جهان س��وم ب��اعث تش��ویق ایج��اد بل��وک کش��ورهایی ع��اری از تس��لط اس��تعماری
ایالت متحده و اروپا و همچنین مستقل از مسکو و پکن خواهد ش��د.سیا، بع��د از شکس�ت گروه ه��ای چریک��ی در
امریکای لتین، همچنان حمایت از حملت شبه نظامی  و  فشارهای خفه کننده اقتصادی را ادامه داد، در ن�تیجه
کوبایی ها برای «اجتناب از دندان شیر»، مبارزه با امپریالسیم را در جای دیگری ازمودند. تمرکز ب��ه آفریق��ا منتق��ل

شد.
پیرو گلییزس مطالعه علمی قابل توجهی از دخالت کوبا در افریق�ا-از م�اموریت کم��تر شناخته ش��ده در الجزای��ر در

 در انگول انجام داده اس��ت. گلیی��زس ب��ا ت��وجه ب��ه دسترس��ی۱۹۷۵ تا مداخله مهمتری در پاییز سال ۱۹۶۲سال 
بی سابقه به آرشیو  هاوانا، نه فقط با اشخاص کلیدی در  ره��بری کوب��ا ،  وزارت ام��ور خ��ارجه کوب��ا ت��ا جنبش ه��ای
افریقایی چون حزب آفریقا برای استقلل گین��ه و کیپ ورد در گین��ه بیس��ائو و جنب��ش خل��ق ب��رای آزادی انگ��ول در



انگول  مصاحبه نموده است.کتاب  « ماموریت  ه��ای جنگ��ی » ، ت�اریخچه منحص�ربفرد موفقیت  ه�ا و ب��دبیاری های
کوبایی هاست و شرح کامل تری از حوادث  نسبت ب��ه آنچ��ه ک��ه  قبل  امکان پ��ذیر ب��وده اس��ت، را ارائه می ده��د. آن
همچنین قضاوت سختی نسبت به سیاست  ایالت متحده در آفریقا- «خواب الود و پریشان ت��ا آنک��ه در اث��ر بح��ران
دچار شوک شود»-را ارائه می کند؛ گلییزس نشان می دهد که با وج��ود دسترس��ی ب��ه گزارش ه��ا متن��وع و دقی��ق ،
تصمیمات بی فکرانه ای توسط عقاب های جنگ سرد واشنگتن صورت می گرفت. اما اعانه اصلی کتاب مرب��وط ب��ه
بررسی دقیق آن از فرایندهایی است که تصمیمات کلیدی کوبایی ها طی آن اتخاذ گشته اس��ت.  گلیی��زس نش��ان
می دهد که مداخلت آفریقایی کوبائی ها، اگر چه اغلب با ملقات و تائید مس��کو و جفت ک��ردن ب��ا مش��ی سیاس��ی
آنجا همراه می شد اما به طور کامل با ابتکار خود  انان صورت می گرفت-و در نتیجه اس��طوره اینک��ه کوب��ا نماین��ده

اتحاد شوروی بود را در هم می شکند.
  از کش��تی در کازابلنک��ا تخلی��ه ش��د و ب��ه اردوگ��اه  جبه��ه۱۹۶۲اولین کمک نظامی کوبا در آفریقا در ژانویه  سال 

آزادی بخش ملی در وجده در مرز الجزایر فرستاده شد. کوبایی ها حتی قبل ازسرنگونی باتیستا با مبارزین الجزایر
 ، دول�ت الجزای��ر را ب��ه۱۹۶۲احساس همدردی می کردند. کوبا تنه��ا کش��وری در نیمک�ره غرب��ی ب�ود ک�ه در ژوئن 

 احساس قدردانی خود از آن را ابراز نم��ود، و۱۹۶۲رسمیت شناخت و احمد بن بل در دیدار خود از هاوانا در سال 
قابل توجه اینکه پیوند عاطفی این دو  رهبر انقلبی جوان  با خشم آمریکا  مواجه شد.  کشتی «باهی��اد دو  نیپ��ه»

 مسلسل، چهار خمپاره ان��داز و مهم�ات۳۰ اسلحه، ۱۵۰۰ با ۱۹۶۱[نام خلیجی در کوبا نیز هست. م] در دسامبر 
 ی��تیم جنگ��ی  ب��رای تحص��یل در کوب��ا، ک��ه۲۰ مب��ارز مج��روح  جبه��ه ازادی بخ��ش و ۷۶کوبا را ترک کرده بود، و با 

مقدمه ای بر آنچه که یکی از بزرگترین کمک های کوب��ا ب�ه جنبش ه��ای ازادی بخ��ش آفریق��ایی محس��وب می ش�ود،
  تکنس��ین پزش��کی گس��یل ش��د.۸ پرس��تار و ۱۵  پزشک، ۲۹، هیئتی پزشکی متشکل از ۱۹۶۳بازگشت. در سال 

مسئول هیئت، وزیر بهداشت، خوزه رامون ماچادو ونتورا این فداکاری داوطلبانه را چنی��ن توص��یف نم��ود: « مث��ل
اینکه گدایی کمک خود را اهدا کند...اما ما می دانستیم که مردم الجزایر به آن  کمک بیش از ما احتی��اج داش��تند

و آن ها سزاوار این کمک بودند.»
،از جمله  توس�ط چه گ��وارا  ره�بر س�تون نظ�امی،  ب�ه خ��وبی۱۹۶۵شکست مداخله بعدی کوبا ، در کنگو در سال 

مستند گشته است. در اینجا گلییزس بر خلف آنچه که دیگران عنوان کرده اند استدلل می کند که حضور وی در
آفریقا بیانگر ماجراجویی شخصی نبود بلکه بیشتر نشانه ای از اهمیت تعهد ب��ه سیاس��ت خ��ارجی کوبایی ه��ا ب��ود.

  انج��ام داد، از ای��ن ادع��ا حم��ایت می کن��د: او در۱۹۶۵ و اوای��ل ۱۹۶۴جزئیات ریز سفری که چه در اواخ��ر س��ال 
الجزابر، مالی، کنگو-برازاویل، گینه، غنا، بنین و تانزانیا با تعدادی از دولت ها و جنبش های ازادی خواه افریقایی-
به ویژه جنبش خلق برای آزادی انگول در برازاویل و سیمباس در دارالسلم-ارتباط برقرار نمود. شورش س��یمبا در

  در استان کیوو،  به هنگام شورش پیروان لومومبا بر علیه فساد رژیم که متک��ی ب��ر ارت��ش موبوت��و و۱۹۶۴تابستان 
نیروهای سازمان ملل بود، آغاز شد.  سیمبا پس از خروج سازمان ملل، با وجود حمایت و کمک ای��الت متح��ده از



ارتش کنگو، آن را به کنار زد. این روند فقط توسط سربازان مزدور سفید  ازافریق�ای جن��وبی، رودزی�ا و فرانس��ه، ک�ه
توسط سیا اجیر شده بودند، بازگشت و آن ها  موجب خرابی و کشتار  وحشیانه ای  در مناطق تحت کن��ترل س��یمبا
گشتند. سیمبای بی تجربه و تسلیحات نامناسب و در نهایت ماه ها بدون ره��بر ب��رای ارتش ه��ای م��زدور هم��اوردی
محسوب نمی شد و پس از مدت کوتاهی شورشیان و ستون چه  در منطق�ه فی��زی باراک��ا محب��وس ش��دند. پوش��ش
هوایی و قایق های گشت زنی سیا خطوط پشتیبانی از طریق  دری�اچه تانگانیک��ا را قط�ع کردن�د، و در اواخ�ر اکت��بر
تانزانیا تصمیم گرفت که با استناد به اخراج مواز توبل نخست وزیر،  رهبر سابق جدائی طلبان کاتانگان و همدس��ت
در قتل لومومبا به امکان  ورود همه شورشیان به تانزانیا خاتمه دهد، چرا ک��ه بن��ا ب��ه گفت��ه ژولی��وس ن��ایرره رئی��س

جمهور تانزانیا، کنگو در راه تبدیل شدن به «یک کشور عادی افریقایی» بود. 
کمی بیش از دو هفته طول کشید تا شورش سیمبا پاک شود. چه در نظر داشت ک�ه ب��ا گ��روه منتخ��بی از مب�ارزان

 با اک��راه  آنج��ا را ت��رک ک�رد؛ چه��ار روز بع��د از آن موبوت��و ق�درت را در دس�ت۱۹۶۵باقی بماند، اما در نوامبر  سال 
گرفت. ریشه شکست کوبایی ها در اینجا در اعتماد  آن ها  بر اطلعات ناقص و دست دوم و  بی نظمی متحدانشان
قرار داشت. گلییزس شهادت کافی از اعضای کوب��ایی ای��ن م�اموریت ب��رای تائی��د ناامی��دی و دل شکس��تگی آن ه��ا
جمع اوری کرده است. اما از این مهم تر، در یک��ی از مص��احبه های گلیی��زس،   ویکت��ور درکک��ه، فرمان��ده دوم چ�ه در
کنگو و بعدتر مسئول ماموریت گینه بیسائو-حکایت لشکرکش��ی بنین��و، ف��راری مع��روف در کت��اب «م��رگ و زن��دگی

) را نقش بر آب می کند. همان طور درکه در کتاب خود «اسکام بری برای کنگ��و» (منتش��ره در۱۹۹۶انقلب کوبا» (
) [اسکام بری، یک روزنامه کوبایی.م ] تصدیق می کن��د ک��ه بنین��و هیچ گ��اه ج��زء هیئت اعزام��ی کنگ��و۲۰۰۵سال 

نبوده است-واقعیتی که نه فقط پرده ابهام بر صحت حک��ایت بنین��و ب��ه ط��ور کل��ی می ان��دازد، بلک��ه  هش��داری در
)، ک��ه عم��دتا متک��ی ب��ر تفس��یر۱۹۹۷صحت و درستی کتاب خورخه کاستاندا، «رفیق: زندگی و مرگ چه گ��وارا» (

بنینو از حوادث است، نیز محسوب می شود.
در همان زمانی که ستون چه در کنگو با فاجعه روبرو گشته ب�ود، در همس��ایگی آن در  کنگ���و-برازاویل، مس�تعمره
سابق فرانسه، گروه دیگری تحت رهبری یکی از اعضای دبیرخانه کمیته مرکزی کوب��ا، خ��ورخه ریس��کت، ق��دم در
یک ماجراجویی تقریب��ا ناش��ناخته گذاش��ت. در اینج��ا، م�اموریت آن گ��روه آم�وزش ی��ک گ��روه ش��به نظ��امی ب��رای
محافظت از رژیم الفونس ماساما-دبات در مقابل تهدید ته��اجم ارت��ش تش��ومبه و ان��واع تلش ب��رای کودت��ا توس��ط
ارتش ملی که قبل فرانسه آن را آموزش داده،  و  خنده دار اینکه در آن زم��ان توس��ط ش��وروی تعلی��م داده می ش��د،

 چند شورش به وقوع پیوس��ت،  حض��ور کوبایی ه��ا  ت��أثیر تعیین کنن��ده ای در۱۹۶۶بود. هنگامی که در ژوئن سال 
خنثی کردن بحران داشت. اما حکومتی  را که آن ها نج��ات دادن��د، ب��ر اث��ر دش��منی و تض��ادهای ق��ومی موف��ق ب��ه
برآورده کردن انتظارات نشد. در پش��ت لفاظی ه��ای  چپگرای��انه ماس���امبا-دبات، ج��وهر و خمیرم��ایه کم��ی وج��ود
داشت -چنانکه محققی از مبارزه ازادی بخش کنگویی ها به عنوان « نمایشگاه انقلب»  ی��اد می کن��د. احساس��ات
ضد استعماری برای آرامش خاطر اربابان سابق که هن��وز ص��نایع عم��ده را تح�ت کن��ترل خ��ود داش��تند، خ��اموش



گردانیده شدند-ماسامبا-دبات از فرانسه و کنگو به عنوان «زن و ش�وهر ق�دیمی» ی�اد می کن��د. اهمی�ت م�اموریت
کنگو بیشتردر پیوندهای ایجاد شده در برازاویل با جنبش خلق برای آزادی انگ��ول و  ح��زب آفریق��ا ب��رای اس��تقلل

گینه و کیپ ورد در گینه بیسائو بود.
 راز به خوبی محافظت شده ای بود، زیرا امیلک��ار ک��برل۱۹۶۵نقش کوبا در مبارزه گینه بیسائو برای آزادی از تاریخ 

واقعا  مصمم بود که اعتماد بنفس را کلید جنبش خود سازد. ب�ه همی��ن خ�اطر  پیش��نهادهای افزای��ش کمک ه��ای
 کوب��ایی در کش��ور حض��ور۶۰ تا ۵۰نظامی به طور مداوم رد می شدند؛ اما، همان طور که گلییزس نشان می دهد، 

داشتند-که به گینه ای ها استفاده از توپخانه و مین های زمینی شوروی که بیش از پیش پیچی��ده گش��ته بودن��د، را
آموزش می دادند- انها برای جنگ فرسایشی برپا شده توسط حزب آفریقا برای استقلل گین��ه و کیپ ورد ب��ر علی��ه
پرتغالی ها اهمیت حیاتی داشتند. در اینجا توجیهاتی برای این دیدگاه وجود دارد ، که شکست های تحقیرامیز در

  و عزل کائتانو شد که به طور م��وثری ب��ه فروپاش��ی۱۹۷۴این مستعمره کوچک  منجر به کودتای نظامی در اوریل 
امپراطوری پرتغال ختم  گشت.  کمک کوبایی ها، درست مانند جاهای دیگر،  اش��کال متف��اوتی داش��ت، از جمل��ه
ارائه پرسنل پزشکی و کمک هزینه تحصیلی در کوبا. هر چند که ح��زب آفریق��ا ب��رای اس��تقلل گین��ه ب��ا ای��ن ادع��ا

 کوبایی ب��ار  بیش��ترین فش��ار۴۰مخالفت می کند، اما   مصاحبه های گلییزس با پزشکان کوبایی نشان می دهد که 
تمام کارهای پزشکی در تمام مناطق آزاد شده گینه بیسائو را به عهده داشتند، در حالی که از هشت پزشک و پنج

 تحصیل کردند، فقط کل ۱۹۷۴ و ۱۹۶۸دستیار و دندانپزشکی که دربلغارستان و اتحاد شوروی در بین سال های 
پنج نفر در گینه بیسائو کار کردند. مشی حزب آفریقا برای استقلل گین��ه در برن��امه ریزی ب��رای آین��ده و فرس��تادن
فارغ التحصیلن به خارج از کشور برای تحصیل در مداراج بالتر فقط ب��ه خ��اطر کمک ه��ای داوطلب��انه کوبایی ه��ا

ممکن گشت.
 در پرتغ��ال ب��ه۱۹۷۴ کسب کرد، و حکومت نظامی که در س��ال ۱۹۷۳گینه بیسائو استقلل خود را در اواخر سال 

قدرت رسید به زودی با فرلیمو قرادادی امضا کرد که استقلل موزامبیک در طی یک سال را تضمین می نم��ود. در
انگول، پرتغالی ها با سه جنبش چریکی توافق آتش بست امضا نمودند: جنبش خلق ب��رای ازادی  انگ��ول، «مپل»-
که در آن زمان بزرگترین و چپگراترین بود-و«یونیتا» و «فنل» که ناکارامد وفاسد بودند. دولت موقت ب��رای ه��دایت

 برنامه ریزی شد. ایالت متحده وحش��ت زده از گزارش ه��ای دف��تر س��یا در۱۹۷۵کشور از طریق انتخابات در اکتبر 
  این دفتر بس��ته بود-مبن���ی ب��ر اینک��ه «مپل» ن��ه فق��ط۱۹۷۵ و اوایل ۱۹۶۷لواندا-تعجب اور اینکه بین سال های 

جنگ داخلی در انگول را خواهد برد، بلکه پایدارترین حکومت منطقه را تشکیل خواهد داد، ب��رای کم��ک پنه��انی
به دو جنبش مخالف ، بسرعت گام برداشت. 

 همان طور که گلییزس نشان می دهد سیاس��ت ای��الت  متح��ده  - ک��ه  قب��ل از آن مبتن��ی ب��ر پش��تیبانی اس��توار از
سرکوب استعماری پرتغال بود-در آن هنگام تحت سلطه وسواس ضدکمونیستی کسینجر که نفوذ اتحاد شوروی را

 به کنگره گفت که در اوت سال گذشته، «مش��اوران، مربی��ان و۱۹۷۶در همه جا می یافت، قرار گرفت. او در ژانویه 



نیروهای  نظامی اتحاد شوروی و کوبا، از جمله اولین نیروهای رزمی کوبایی» در انگول بودند. مدارک سیا داستان
متفاوتی را نقل می کرد، و به درستی ورود مشاوران نظامی کوبایی را در اوایل اکتبر آن سال اعلم نمود. در همی��ن
حال، به نظر می رسید که دفتر سازمان به طور عمده کارش را به پمپاژ تبلیغات برعلیه «مپل» اختصاص داده ب��ود
تا اینکه تهیه اطلت جاسوسی. اطلعات غلط خودسرانه به شاخه های دولتی منحصر نمی شد: مطبوعات ایالت
متحده مدتها در مورد پیوندهای جوناس س��اویمبی ب��ه حک��ومت پرتغ��ال،و  اینک��ه او در گذش��ته  مرتک��ب جنای��ات
جنگی در  کنگو شده ، تاویل و تفسیر می کردن��د در ای��ن می�ان- توص��یف  فرام��وش نش��دنی، «پس��ران نتراش��یده و
نخراشیده کالج»  مجله لیف بود. در اینج��ا گلیی��زس فق��ط   سرس��پردگی معم��ول  مطبوع��ات غرب��ی  ب��ه نیازه��ای

«امنیت ملی»  را تصدیق می کند.
  ب��ه م��دت پن��ج هفت��ه در مطبوع��ات س��کوت مطل��ق۱۹۷۵به هنگام اشغال انگول توسط افریقای جنوبی در س��ال 

حفظ شد. بلفاصله پس از استقرارحکومت موقت در ژانویه شورش ها آغاز شد؛ «فنل»   نمی خواس��ت ک��ه  برت��ری
نظامی اش بر «مپل» به خاطر قدرت  برتر سازمانی و سیاسی «مپل» تحلیل رود. ب�ه مج��رد آنک�ه «فنل»  اق��دام ب��ه

 نمود،  ایالت متحده آمریکا و افریقای جنوبی اسلحه ارسال نمودند و موبوتو ب��ا۱۹۷۵حمله  به لواندا در ماه اوت 
۱۶  ای��الت از ۱۲نیروهای ارتش زئیر به کمک امد. «مپل»  که بسرعت در جبهه های دیگر پیشروی کرده و کن��ترل 

ایالت کشور را در اوسط اکتبر بدست گرفته بود،  این حمله را به عقب راند. افریقای جن��وبی ابت��دا س��عی نم��ود ب��ا
 نف��ر۱۰۰۰افزایش بودجه «فنل» و «یونیتا»  این موفقیت ها را خنثی کند، اما در اواخر اکتبر متوسل به فرس��تادن 

 مایل در روز در  کناره ساحلی به سمت لواندا  پیش��روی کردن��د، و۴۵از سربازان خود شد، و به زودی   نیروهایش  
«مپل» را با کمک  توان تیراندازی و پوشش هوایی خود کنار زدند.
۱۰ سرباز ویژه نظ��امی کوب��ایی وارد ش��دند، ۶۵۰مداخله کوبا جریان جزر و مد را عوض نمود. یک روز پس از آنکه 

نوامبر، شب قبل از روز استقلل-«فنل» و سربازان مزدور پرتغالی در کویفانگونو در شمال لواندا،  با روحیه ای تباه
 نوامبر در ابو، نیروهای کوبایی تحت رهبری رائول دیاز ارگولس به گروهی ک��ه عم��دتا۲۳گشته، تارومار شدند. در 

متشکل از سربازان افریقای جنوبی، همراه با اعضای «فنل» و «یونیتا» بودن��د، ب��دون مش��ارکت «مپل» در مب��ارزه،
شکست سختی وارد نمودند. هنگامیکه اصطکاک بین «یونیتا» و «فنل» افزای��ش ی��افت، کنگ��ره امریک��ا، ب��ر علی��ه

 آغ��از۱۹۷۶بودجه بیشتر برای عملیات سیا درانگول رأی داد، و نیروهای افریقای جنوبی خروج خ��ود را در ژان��ویه 
نمودند. این شکستی برای ایالت متحده محسوب می گشت. 

گلییزس بر  اهمیت این عقب گرد در  شکستی  که توسط ارتش افریقا/کارائیب بر   قدرت دفاعی افریقای جنوبی،
«سادف»، وارد شد و شورش سوتو که سه ماه بعد آغاز شد، تأکید می کند. مسائل نژادی یک�ی از موض��وعات ث�ابت
این کتاب است، و از آنجا که اکثر کوبایی ها در لشکرکشی های مخفی  اولیه به آفریقا دارای خاستگاهی آفریق��ایی
بودند، سازمان های جاسوسی غربی حضور کوبایی ها را  آنجا را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندادن��د. ( در برازاوی��ل

 ، وقتی که ریش و سیگار مد روز ش��د، ای��ن ب��ازی ب��ه ش��کل خن��ده داری پای��ان ی��افت. ) کاس��ترو در۱۹۶۶در سال 



ن افریقا» یاد کرد، و مدعی شد که کوبا۱۹۷۶ اوریل۱۹سخنرانی   ضمن اشاره به پیروزی در انگول به عنوان «گیرن
به خاطر خون های افریقایی ریخته شده  در مبارزه کوبا،  همبستگی ب��ا آفریق��ا  را مق��روض ب��ود.  [گی��رن، یک��ی از

 در تج�اوز خلی��ج خوک ه��ا می باش��د. م].   م��اموریت کوب��ا، ب�ه افتخ�ار ب�رده۱۹۶۱محل های حمله آمریکا در سال 
، درست در همان روزی که تص��میم اع��زام نی��رو ب�ه لون��دا۱۸۴۳سیاهی که در شورش شکست خورده  اش در سال 

گرفته شد،  «عملیات کارلوتا» نامیده شد.
یکی از جذاب ترین بخش های کتاب ، روند تجزیه و تحلیل برای اتخاذ آن تصمیم بود. با ت��وجه ب��ه اینک��ه  تص��دیق
شده است که نه  کمیته مرکزی و ن��ه هیئت سیاس��ی م��ورد مش��ورت ق��رار نگرفتن��د، گلیی��زس ن��تیجه می گی��رد ک��ه

  فقط با اختیار رائول و فیدل کاسترو به انگول-و با وج��ود۱۹۷۶ و مارس۱۹۷۵سی هزار سرباز کوبایی بین نوامبر 
آنکه برژنف قبل   حمایت از چنین عملیاتی را رد کرده بود- فرستاده ش��دند. در نه��ایت کمک ه��ای اتح��اد ش��وروی

 از هاوانا به لواندا پرواز ننمودند ت��ا اینک��ه۱۹۷۶رسیدند: هواپیماهای بزرگ ترابری اتحاد جماهیر شوروی تا ژانویه 
ایالت متحده به باربادوس و گویان فشار آورد تا از سوخت گیری هواپیماهای کوچک�تر کوب��ایی در آنج��ا جل��وگیری

کنند.
پس از تار و مار شدن «یونیتا» و «فنل»  که به نوعی شکستی ننگ اور برای آمریکا محسوب می شد، روابط ش��وروی
و کوبا به طور قابل توجهی گر م تر شد. اما گلییزس مشتاق است که به ای��ن خ�اطر ب��ر اس�تقلل اتخ�اد  تص��میمات
کوبایی ها تأکید کند، اما موارد معدوی وجود دارند که سیاست خارجی کوبا و شوروی در تضاد بودند. این موضوع

 و درهم شکستن بهار پراگ ، که هاوانا -پس از سکوت ابتدایی خویش-حمایت خ��ود را اعلم۱۹۶۸به ویژه پس از 
 برای نقطه پایان کتاب، نتیجه پیروزبخش��ی را ارائه می ده��د ک��ه در م��وارد۱۹۷۶نمود، صادق است. انتخاب سال 

دیگر وجود ندارد؛ این موضوع به دین معنی است که اس��تعدادهای گلیی��زس ب��رای تحقیق��ات دادگ��اهی در م��ورد
 و مح��اکمه و اع��دام ژن��رال۱۹۸۹برخی از لحظات بسیار بحث برانگیز تاریخ روابط کوب���ا-انگول، از جمل��ه دادگ��اه 

ارنالدو اوچوا، یکی از قهرمانان لشکرکشی انگول-مورد استفاده واقع نمی شوند. یکی از امی��دها ای��ن اس��ت ک��ه او
این مسائل را در جلد بعدی کتاب دنبال کند.

«ماموریت های جنگی» تحقیق بسیار خوبی است-که شامل مقادیر گیج کننده ای از مدارک، مقالت و کتاب ها ب��ه
زبان های انگلیسی، فرانسوی، پرتغالی و آفریقایی به همراه مصاحبه های بی شمار و مکاتب��ات شخص��ی  اس��ت ک��ه
گلییزس انجام داده است.  انگیزه وی این احساس ستودنی است که پس از پیروزی ایالت متحده در جنگ سرد،
«مهم این است که شکست خوردگان نیز صدایی داش��ته باش��ند»؛ ای��ن در ه��ر ح��ال بس��یار قاب��ل ت��وجه اس��ت ک��ه
داستان ماموریت های آفریقایی کوبا باید توسط یک مورخ  ایتالیایی که در یک دانش��گاه آمریک��ایی مس��تقر اس��ت،
گفته شود. ممکن است که میزان کم توجه به شرح حال کوبایی ها تا حدودی از شکس�ت سوسیالیس��م سرچش�مه
گرفته باشد؛ اما گلییزس همچنین اعلم می کند که افریقایی ها «عجله ای برای تعریف داستان کوبا ندارند»-شاید
این به همان اندازه شهادتی دلتنگ کننده  از تفوق نئولیبرالیسم باشد. بنا به گفته گلیی��زس، پزش�کان بی ش�ماری



در گینه-بیسائو که «فضائل مطب خصوص��ی را کش��ف کرده ان��د»، خ��دمات بهداش��تی رایگ��ان را ک��ه کوبایی ه��ا در
 انک��ار می ک��رد  ک��ه در جن��گ س��ال۱۹۹۷کشورشان ارائه دادند را به فراموشی سپرده اند؛  ب��ن بل  ح��تی ت��ا س��ال 

 الجزایر-مراکش از کاسترو تقاضای کمک نموده بود. ۱۹۶۷
 توس��ط ای��الت متح��ده و۱۹۹۴تخری��ب فع��ال ماموریت ه��ای س��ازمان مل��ل در رون��دا در ط��ی نسل کش��ی س��ال 

قدرت های عمده اروپایی، در تضاد کامل با «عملیات کارلوتا» و بورسیه های بیشماری که کوبایی ها به دانشجویان
آفریقایی اهدا نمودند، است.  به نظ��ر می رس��د،  طرح ه��ای «حف��ظ ص��لح» فرانس��ه [در اوای��ل ق��رن حاض��ر] ب��رای
حفاظت از جمعیت سفید اندک ساحل عاج، بیشترین کمکی است که افریقایی ها می توانند انتظار آن را از خ��ارج
از سواحل خود داشته باشند. در عین حال،  عدم وجود هرگونه ج��ایگزینی ب��رای هژم��ونی آمریک��ا در مرحل�ه ی��ک
جهان تک قطبی، م�انع ش��کل گیری پروژه ه��ای بلن��دپروازانه ای می ش�ود ک�ه کوبایی ه��ا زم��انی در «ماموریت ه��ای
جنگی» خود،  آن را به اجرا گذاشتند. ارزش بزرگ کتاب گلییزس در بازسازی دقیق هم سیاس�ت خ�ارجی کوب��ا  و
هم   متن  آن سیاست، تا جای  ممکن است. همان طور که گلییزس در مقدمه کت��اب خ��ود  ان��درز می ده��د، «ای��ن
یک تجربه احساسی نیست»؛ حکایت او از قهرم��انی و از خودگذش��تگی کوبایی ه�ا، درس ه�ای بس��یار س�خت ام�ا

اجتناب ناپذیری را با خود به همراه دارد.

.۲۰۰۲ سال ۱۷برگرفته از نیولفت ریویو شماره 

Victoria Brittain,  Cuba in Africa,  New Left  Review,  September-October
2002

ویکتوری��ا بری��تین روزنامه نگ��ار و نویس��نده کت��ب بس��یاری از جمل��ه ، «کرام��ت م��رگ: جنگ ه��ای داخل�ی
انگول»، «زندگی در سایه»، و «انتظار»� در مورد انتظار زنان زندانیان گوانتانامو و جاه��ای دیگر� اس��ت. او
از جمله مشاور سازمان ملل برای بررسی تأثیر جنگ بر زنان بوده است. وی در روزنامه گاردین و برخی از

مجلت فرانسوی قلم می زند.
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