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 کاسترو و انقالب کوبا دلیف

 رهنما دیسع

 

 

 

 

 

است که  یا از مجموعه یبخش ریز ی مقاله

شده و قرار بود به  هیدر مورد انقالب ته

در  هیسال انقالب روس نیمناسبت صدم

 دلیخاطر درگذشت ف منتشر شود. به ۷۱۰۲

بخش قبل از  نیکاسترو، رهبر انقالب کوبا، ا

 .شود یها منتشر م بخش ی هیبق

 

را  نیسر زم نیا ایسلطه بوده است. از اواخر قرن پانزدهم که اسپان هیو مبارزه بر عل گانهیب ی کوبا سراسر پر از سلطه خیتار

که  یتوتون و شکر و معادن طال به کار گرفت و زمان یدر کشتزارها یشکل نیتر رحمانه یآن را به ب یکرد، مردم بوم« کشف»

شدن برده  دهیکردند اما سرکوب شدند. با برچ امیبار ق نیها چند برده آورد. برده قایاز افر دیها را برچ نسل آن یواقع یمعن به

بود  یخوزه مارت یخواستار استقالل. رهبر بزرگ استقالل طلب ها ییها به کارگر مبدل شدند و کوبا در قرن نوزدهم، برده یدار

را ادامه داد و باز اخراج شد و به  یطلب مبارزات استقالل ایاسپان ازشد. پس از بازگشت محکوم  ایبه اسپان دیکه به زندان و تبع

نظام شد. او  نیمخالف ا کایکارگران در آمر تیوضع ی کرد، اما با مشاهده یدفاع م یدار هیدر آغاز از سرما یرفت. مارت کایامر

اول  دی. اما معتقد بود که کوبا با رفتیپذ ااز نظرات او ر یاریبا مارکس هم زمان بود، با افکار او آشنا شد و بس باًیکه تقر

 .حرکت کند یانقالب اجتماع یسو کند و بعد از آن به دایاستقالل پ
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کشته شد. جنبش استقالل رو به  یزود وارد کوبا شد، اما به یکیاستقالل و جنگ چر به جنبش  وستنیپ یبرا ۰۹۸۱در  یمارت

واداشتند، اما  ینینش را به عقب ایاستعمار اسپان یروهایو ن دندیرا به آتش کش شکر یرع نمزا ونیگسترش گذاشت. انقالب

شد و آن را  ایمختلف وارد جنگ با اسپان یها به بهانه کایصحنه شد. امر اردو یگرینتوانستند شکست دهند. استعمارگر د

که رسماً استقالل کوبا  ۰۸۱۷در  یقرار گرفت، و حت کایامر یاسیو س یکامل اقتصاد ی کوبا تحت سلطه یزود شکست داد. به

 یحق داد که هر زمان که الزم باشد برا ماًها محروم کرد و به خود رس کشور گریکشور را از هر گونه معامله با د نیاعالم شد، ا

 یکتاتورید یها دولت کایدست بزند. امر ینظام ی به مداخله کایامر یکوبا و حفظ منافع اقتصاد یارض تیحفظ تمام

 عها بر مردم کوبا حاکم بودند، و عالوه بر غارت مناب دهه رحمانه یکار آورد که با فساد و سرکوب ب یرا بر رو یا نشانده دست

طلبان کوبا از اقشار و  و استقالل انیگرا یکرده بود. مل لیبزرگ تبد ی خانه قمارخانه و فاحشه کیکشور را به  نیکوبا، ا یاقتصاد

 .شدند یم جیبزرگ بس یو تدارک انقالب کایامر ی سلطه هیطبقات مختلف حول مبارزه بر عل

اما  د،یرس یجمهور استیبه ر ۰۸۷۱جنگ استقالل بود در  نیکه از مبارز برالیرهبر ل کی« ماکادو» دار،یاز چند دولت ناپا پس

و  انیبه راه انداخت. طبقات متوسط، دانشجو نیخون یکتاتورید کی کایبزرگ و امر داران هیبا سازش با سرما یزود به

 کایامر ی هیبرخاستند. به توص یکتاتوریوابسته بودند به مقابله با د ستیونکه عمدتاً به حزب کم یکارگر یها هیاتحاد

 ییداشت و کودتا یدولت کوتاه زیاو ن نیتند. جانشاو را کش انیاز اطراف یاریبس انیاستعفا داد و شورش ۰۸۱۱در  جمهور سییر

بر  ستیاما ضد کمون برالیل یِدانشگاه کی یبررا به ره یدولت ستایآن را سرنگون کرد. بات ستایگروهبان بنام بات کی یبه رهبر

و محدود کردن  ریدهقانان فق نیب ها نیزم یا محدود پاره عیرا از جمله هشت ساعت کار در روز و توز یسر کار آورد و اصالحات

مخالفت  بهاصالحات  نیسخت با ا ییکایامر یها و شرکت ییبزرگ کوبا داران هیکرد. سرما مطرح  ییرکوبایاشتغال کارگران غ

در دست  یدادن به فساد بودند. قدرت اصل انیو پا یخواستار اصالحات جد یبا عطف به خوزه مارت یمترق یروهایبرخاستند. ن

کار  یرو نشانده را به دست یها جمهور سییر د،یرس بیبه تصو یدیجد یکه قانون اساس ۰۸۱۱ارتش بود، و تا  و ستایبات

 سییر توانست یدوره نم کیاز   شیدر انتخابات شرکت کرد و برنده شد. چون ب دیجد یساسپس از قانون ا ستای. باتآورد یم

را مطرح  یاصالحات محدود یاز خوزه مارت یرویکار آمدند و با تظاهر به پ یبرو گریدو دولت د ۰۸۱۷جمهور باشد، تا سال 

 یو سوءاستفاده از قدرت دولت یز کردند. فساد و دزدیدر کوبا پره ییکایها و منافع امر کردند، اما از هرگونه مقابله با شرکت

 رویکه صادقانه پ ،«باسیادواردو چ» ،ییوب کوباسناتور محب کیها،  دولت نیها را گرفته بود. در مقابله با ا دولت نیا یسراپا

زد. جوان  دست ها یدزد یکرد و به افشا یگذار هیپا« اورتودوکسو»نام  را به یدیو حزب جد یبود، جنبش اصالح یمارت

مهم را  اریبس یقرار بود چند سند دزد اش ییویراد ی در برنامه ۰۸۱۰در  باسیاو بود. چ روانیکاسترو از پ دلینام ف به یگرید

 ی برنامه انیاش در جر و اثبات صداقت دهندگان یرأ یرو یرگذاریتأث یبود و برا دهیموقع به دستش نرس افشا کند، اما به

 یجمهور استیممکن بود که انتخابات ر ماند یم یمعتقدند که اگر باق یاریزد و کشته شد. بس ریت باخود را  اش ییویراد



 
 3 

 یزیر هیپا یگریانتخابات نشد و قدرت کامل را خود در دست گرفت. انقالب د نیمنتظر ا ستایرا برنده شود. البته بات ۰۸۱۷

 .شد یم

ها و  مهم، هتل عیمعادن و صنا زیکوبا بود، و ن یرا که صادرات اصل شکرین یها یقسمت اعظم کشتکار ییکایامر یها شرکت

 یها کارکنان دولت کوبا بود. باند ی به اندازه شیکماب ییکایامر یها داشتند. تعداد کارکنان شرکت اریرا در اخت ها نویکاز

 یسایدرصد بود. کل ۱۱تا  ۷۱حدود  یکاریکردند. ب یها را اداره م خانه ها و فاحشه نویها، کاز ها، رستوران هتل کار تیجنا

با جنبش  رایداشت، ز یتر بود، اما در کوبا نفوذ کم یطبقات حاکم و اشغالگران خارج یمناطق حام گرید رینظ کیکاتول

 تیاقل هیبر عل یرا محکوم کرده بود. نژادپرست کیکاتول یسایکل یمخالفت کرده بود و خوزه مارت ایاستقالل کوبا از اسپان 

 یا که خود فرد چندرگه ستایمحروم کرده بود، هرچند که بات یو اقتصاد یها را از امکانات اجتماع قسمت اعظم آن پوست، اهیس

 .فراهم آورده بود ها دیرسفیغ یرا برا یبود امکانات

روشنفکران و  انیدر م نیو افکار لن هیروس ۰۸۰۲در کوبا گسترده شده بود. انقالب  شیها پ از دهه یو انقالب خواهانه یترق افکار

هاوانا   دانشگاه انیدانشجو یبه همراه تعداد یکارگر یها هیاتحاد نیاز فعال یتعداد ۰۸۷۱و در  افتی یطرفداران ییکارگران کوبا

سرعت روبه گسترش گذاشت و بخش  به اریبس یبا توان سازمانده ستیکردند. حزب کمون یگذار هیکوبا را پا ستیحزب کمو ن

را به خود  ها یدر انتخابات پارلمان ده درصد از کرس ۰۸۱۱ ی به خود جلب کرد. در دهه زیرا ن پوست اهیس تیاز اقل یعیوس

، ۰۸۱۱ ی در دهه ستایاز بات تیحزب از جمله حما ضِیضد و نق یها استیس ،یحکومت یها ر از سرکوباختصاص داد. اما بر کنا

 .ساخته بود اعتبار یآن حزب را ب اش، یو شرکت در دولت نظام ۰۸۱۱در  ستایبات ینظام یکتاتورید رشیو از آن بد تر در پذ

شده بود. مادرش خدمتکار منزل پدرش بود  نیبود که با تالش خودش صاحب زم ییایمهاجر اسپان کیکاسترو، فرزند  دلیف

شد و بعدا به دانشکده حقوق  ها تیاز خود نشان داد و وارد کالج جِزو یاز آغاز استعداد فراوان دلیکه بعداً با او ازدواج کرد. ف

و به  ونددیبود، انتقاد داشت و حاضر نشد به آن بپ هوستیکه برادرش رائول به آن پ ستیکمون ب. او از حزوستیهاوانا پ دانشگاه 

کار  نیمانع ا ستایبات یکتاتورید یشرکت کند، اما برقرار ۰۸۱۷بود که در انتخابات  نی. قصدش اوستیپ« اورتودکسو»حزب 

 .شد

. در دانستند یم یکیو آغاز جنگ چر ستایتنها راه مبارزه را حمله به بات کالیاز جوانان راد یگریبه همراه رائول و تعداد د دلیف

مرد و زن با  ۰۷۱را هدف قرار دادند و  تخت،یشهرها به پا نیاز دورتر یکی اگو،یپادگان مونکادا در شهر سانت ۰۸۱۱ ی هیژوئ ۷۲

و در  پادگان متوجه حمله شد ،یراندازیگشت برخورد کردند و با شروع ت کیراه افتادند. اما به  دگانطرف پا به لیاتوموب ۰۲

شدند.  ریدستگ ها کیچر ی فرار کردند. ظرف چند روز همه یو تعداد ریدستگ یاریکشته، بس ها کیاز چر یتعداد یریدرگ
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ستوان  نیها را بکشد. ا شدند که حاضر نشد آن ریگدست پوست اهیستوان س کی یدسته به رهبر کیبرادران کاسترو توسط 

در دادگاه  دلیف ،یریکرد. پس از دستگ دایارتقا پ یسروان ی قلمداد شد و به درجه« قهرمان انقالب»انقالب،  یروزیپس از پ

که  ستایبعد بات یدسال و ان کیسال زندان محکوم شد.  ۰۱کرد، اما به  یکتاتوریفساد و د هیاز انقالب و بر عل یا دفاع جانانه

مونکادا را آزاد کرد. برادران کاسترو که در خطر کشته شدن بودند، و  انیبا فرمان عفو، شورش د،ید یقدرت خود را مستحکم م

از از  یو تعداد ها ستیالیسوس ها، برالیحزب اورتودوکسو، ل یاز اعضا یبیکه ترک یگرید ی همراه عده به امیق یزیر برنامه یبرا

 دلیمسلحانه بود و آن را محکوم کرد. ف امیمخالف ق ستیکمون حزب یرفتند. رهبر کیبه مکز انهیبودند، مخف ستیحزب کمون

 کیدولت دموکرات هیبر عل ییکایامر یبه هنگام کودتا« چه»گوارا، آشنا شد.  ارنستو چه ،ینیآرژانت یبا جوان انقالب کیدر مکز

دکتر مصدق اجرا کرده بود( در آن  هیبر عل رانیدر ا زنهاوریکه ا یمشابه یپس از کودتا سال کی) ۰۸۱۱در گواتماال در « آربنز»

گوارا  چه دیبود. تأک وستهیپ دیجد یکتاتوریکرده و به د یگونه ارتش پشت آربنز را خال بود که چه دهید کیکشور بود و از نزد

د در خطر خواه یارتش هر نوع انقالب یمترق عناصر تیو جلب حما یارتش از عناصر ارتجاع ی هیبود که بدون تسو نیا دلیبه ف

 .بود

بزرگ  قیقا کیاسلحه و  شده یآور جمع کند. با پول جمع ییکوبا انیدیاز تبع یرفت تا کمک مال کایبه امر کیاز مکز دلیف

به طرف  یکیجنگ چر ی آماده ونی، هشتاد و دو نفر از انقالب۰۸۱۲نوامبر  ۷۱ خیو در تار دیخر« گرانما»نام  زده به توفان یِچوب

. شورش دندینرس یمحل یها موقع به ساحل مورد نظر و به رابط به یو مشکالت فن یطوفان یخاطر هوا کوبا حرکت کردند. به

در  ها کیاز چر یاریها را به ارتش لو داد و بس آن یگروه محل مخف ینداد. دهقان راهنما یرو زین اگویشده در سانت یزیر برنامه

 راییس» یها ماندند و به کوه یگوارا باق کاسترو و چه رادراننفر از جمله ب ۰۲شدند و تنها  ریدستگ ایکشته  رانهیغافلگ ی حمله

رو به  ونیارتش انقالب ،یشهر یها و گروه اگویکمک از سانت دنیانقالب و رس یجا با کمک دهقانان حام رفتند. از آن« ماسترا

ــ و نه  یو دموکراس یملبر استقالل  دیخود را با تأک یها استیس مزیتا ورکیویبا ن یا گسترش نهاد. کاسترو در مصاحبه

 ها، کیچر ترِ شیب یها تیکرد. با موفق دایو در خود کوبا پ کایدر امر یکرد و انعکاس فراوان  ــ مطرح یستیمارکس یستیالیسوس

با شکست مواجه شد، اما مبارزات در کوه  ۰۸۱۹ لیدر شهرها در آور یاعتصاب عموم کی. تدارک شد یم تر فیارتش ضع

ارتش  یها واحد یدر برخ ییها و شورش افتی یم تر شیب تیارتش محبوب نییپا یها رده انیدر م یکیچر بشتر بود. جن موفق

کاسترو دو  ز،ییداشت. در پا دیبه او ترد تر شیب ی و دادن اسلحه ستایچون و چرا از بات یب تیهم در حما کای. امرداد یم یرو

 ریز ی نمود. دسته ینینش ها مقابله نکرد و عقب کرد. ارتش با آن هرشدن به طرف چند ش ریرا مأمور سراز یکیواحد بزرگ چر

تحت فرمان کاسترو،  ی، قوا۰۸۱۹دسامبر  ۱۰ها در آمد. در  آن ریگوارا وارد شهر سانتاکالرا شد و شهر به تسخ فرمان چه

منتقل  ونیبه انقالب یاسیو قدرت س ختیاز کشور گر ستایبات ۰۸۱۸ ی هیآن روز، در اول ژانو یفردا را محاصره کردند. اگویسانت

 .شد
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کرد و دولت موقت را تحت  یدعوت به همکار ستایضد بات یروها انهیو م ها برالیاز جمله ل یاسیس اناتیجر گریاز د کاسترو

 یرا به گلوله بستند. برا ستایبات سیآتش صدها نفر از افسران ارتش و پل یها وجود آورد. اما همزمان جوخه خود به یرهبر

شد که عالوه  جادیدر نقاط مختلف کشور ا« دفاع از انقالب یمحله برا یها تهیکم» دممقابله با ضد انقالب و جلب مشارکت مر

مختلف  یها رو به گسترش در نهاد یالعاتو ضد اط یتیامن التیها واگذار شد. تشک به آن زین ینیبر مشاوره با مردم نقش خبرچ

اضافه  یو طبقه متوسط و کارمند ینییو اقشار پا انعمده دست زد. مزد کارگر یبالفاصله به اصالحات دیوجود آمد. دولت جد به

 یها نیبزرگ و زم یها یاز جمله کشتکار ،یاضاف یها نیشد و زم ینیمحدود به حد مع یکشاورز یها نیزم تیشد، مالک

هزار  ها با ارسال ده یسوادآموز عیوس ی شد. برنامه میتقس ییها هزار دهقان و کارگر روستا ده نیب ییکایبزرگ امر یها شرکت

 دیجد یها مارستانیو ب ها کینیآغاز شد. کل دیجد نیو استخدام معلم دیداوطلب جوان به روستاها و ساختن مدارس جد

 .پوشش گرفت ریتا و شهر را زاز مردم روس یا ندهیساخته شد و بخش فزا

صحبت از  جیتدر . اما بهشد یانجام م یخوزه مارت یها یطلب با عطف به عدالت کیدئولوژیاصالحات از نظر ا نیا یتمام

ـ  سسمیچه موقع کاسترو به مارکس که نیشد. کوباشناسان در مورد ا دهیکش شیپ سمینیـ لن سمیو مارکس سمیالیسوس

کوبا شد و  ستیکاسترو وارد مذاکره با حزب کمون ۰۸۱۸دارند. در  ظرن شد، با هم اختالف کینزد یو به شورو دیگرو سمینیلن

در  یکند. شورو جادیخود ا یتحت رهبر یدیجد ستیو حزب کمون زدیآم را با آن حزب درهم یقصد داشت که جنبش انقالب

. اما از دانست یم اجورا ماجر ونیکوبا، انقالب ستینظرات حزب کمون ریمخالف بود و تحت تأث یکیآغاز با کاسترو و جنبش چر

دولت موقت با حرکت  یها رو انهیاز م یاریدانست. بس دیخود مف یبا کوبا را برا یکینظر خود را عوض کرد و نزد ۰۸۲۱ ی دهه

دست به تظاهرات زدند.  یمخالف بودند و استعفا دادند و حت ستیحزب کمون یتحت رهبر یستیالیاقتصاد سوس جادیا یسو به

 .ها شوراند آن هیو طرفداران خود را بر عل دیالعمل نشان داد و آنها را ضدانقالب نام کاسترو عکس

ان سربازان و افسر یاز دست داده بودند، و برخ نیکه زم ینیمالک ها، یراست البته آرام ننشسته بود و دست یانقالب واقع ضد

اش را در کوبا از دست داده بود وارد  که خود منافع کایراه انداختند. امر یدولت انقالب هیبر عل یکیجنگ چر ستایدوران بات

بودند و پس از  تر یاما قو یانقالب یروهایها اسلحه فرستاد. ن آن یکرد و برا یمال یها کمک ونیضدانقالب نیصحنه شد و به ا

فرار  کایو متخصص به امر کرده لیمرفه، تحص یها ییاز کوبا یاریرا شکست دادند. بس یرششو یها یچند سال ضد انقالب

استفاده  روین نیبالفاصله از هم کای. امربود دیجد یساختن کوبا یبرا یمهم ی متخصص مسئله یرویکردند. از دست دادن ن

شدن کوبا به  کیکرد که کاسترو را به قتل برساند. با نزد یبار سع نیچند ایکرد تا دولت کاسترو را ساقط کند. سازمان س

کشور  نیرا بر ا یدیشد یاقتصاد ی شکر از کوبا را قطع و محاصره دیخر هیعنوان تنب شد و به تر شیب کایفشار امر ،یشورو
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کرد.  یرا مل انییکایامر یها شرکت گریو د ییکایامر یها نفت متعلق به شرکت یها شگاهیکرد. کاسترو هم متقابالً پاال لیتحم

« ها خوک جیخل» یگرفت. اما در ماجرا کایامر میمق ییکوبا ونیبه حمله به کوبا با استفاده از ضد انقالب میسرانجام تصم کایامر

ها و جنگِ دو ابرقدرت شد. اوج  رقابت ریکوبا درگ ،یبه شورو تر شیشدن ب کیشکست خورد. با نزد نقالبهم ناکام ماند و ضدا

 اریبس یبود که کوبا و انقالب آن را در خطر کایامر یالعمل جد در کوبا و عکس یشورو یاتم یها استقرار موشک یریدرگ نیا

وعده داد که به کوبا حمله  کایخطر را بر طرف کرد و امر نیها ا شدن موشک دهیو برچ یشورو ینینش قرار داد. عقب یجد

 .نکند

ضربه زدن به کوبا و بازگرداندن ارتجاع فروگذار  یبرا یکوشش چیاز ه کایدنبال آمد امر که به ییها دهه یوعده ط نیا رغم به

 یاز باورنکردن یکیمردم کوبا فراهم آورد و ساقط نشدن آن  یبرا یمیعظ یدستاوردها طیشرا نیتر نکرد. انقالب کوبا در سخت

مردمش  یرا در جهان برا یو پزشک یآموزش سطوح  نیاز باالتر یکی ریکوچک و فق ورکش نیقرن است. ا یدادهایرو نیتر

ثروتمند به  یکشورها یاریاز بس شیرا کسب کرد، و ب یسطح باالتر شرفتهیپ یاز کشورها یاریوجود آورد، در ورزش از بس به

 قرن میاز ن شیکار نبود، و ب در اش ییکوبا نیاملو ع کایامر یها یکمک کرد. اگر خرابکار قایدر افر ژهیو جهان به ریفق یکشورها

 ی موفق باشد. اما مجموعه توانست یم زین گریجهات د یارینشده بود، از بس لیکننده بر آن تحم فلج یاقتصاد ی محاصره

 .به شکست کشاند یانقالب را در موارد مهم نیا ینادرست رهبر یها استیس یا و پاره یو داخل یخارج یها دیتهد

بر  یحزب تک یکتاتورید کی ک،ینظام دموکرات کی یجا بود و به یو فرد یاسیس یها یها سرکوب آزاد کمبود نیا نیتر مهم

شکل متمرکز و  نام داد، به رییتغ «ستیحزب کمون»به  ۰۸۲۱که رسماً در  زیتمام شئون مملکت حاکم شد. تنها حزب حاکم ن

ها و  اخراج ،یقبل میوابستگانِ رژ عیوس یها . اعدامشد یمخالفت اداره م رازاب ی و اجازه یداخل یها ونیبدون وجود فراکس

 یتالش برا ،یاقتصاد ی نهیرا به بار آورد. در زم یتر شیب یها یینارضا ها، شیو کش یرهبران مذهب یاریاز جمله بس ها دیتبع

 یحساب و کتاب که در موارد یب اهگ یها و مصادره یسراسر یها کردن یمل ،یخارج یگذار هیبازار، سرما عِیحذف سر

سو  کیها از  و مصادره ها کردن یکه مل همراه داشت. با آن را به یاریبس لیمسا گرفت، یدربر م زیو کوچک را ن متوسط  یها واحد

 شکالتاما م کرد، یها را جلب م آن تیو حما آورد یزحمتکشان روستا و شهر فراهم م نیامکانات را ب گریو د نیزم عیامکان توز

 ییها ها و مهارت و تخصص یاقتصاد ی نهیبه ی با از دست رفتن اندازه استیس نیوجود آورد. ا را به یاریبس یدیو تول یفن

که  رفت یانتظار م یستیآل دهیا یبه شکل زی. در آغاز نبود ینم سریها م بدون آن یو صنعت یکارآمد کشاورز دِیهمراه بود که تول

 یماد یها زهیناچار شدند که انگ ۰۸۲۱ ی شدت کار کنند، اما بعداً در دهه به یماد یها زهیبه انگ توجه یکارگران و کارمندان ب

 داتیاز تول یداران بخش کردند و اجازه دادند که مزرعه دنظریتجد زیبازار ن سمِیمکان عیبشناسند. در حذف سر تیرا به رسم

اقتصاد باال رفت، اما حزب به  ی کار نرخِ رشد ساالنه نیرسانند. با ا فروش به در بازار یدولت عِیتوز قیو نه از طر مایخود را مستق
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 یو نه ماد یاخالق یها زهیرا محکوم کرد و باز بر انگ استیس نیا رود یم نیاز ب یستیالیو سوس یجمع ی هیروح که نیحساب ا

 یو بارآور دیتول شیافزا یکه باز برا ذشتنگ یریدادند. د یتر شیرا گسترش ب یدولت یزیر گذاشت و کنترل و برنامه دیتأک

از جمله  یدر موارد یکوچک مجاز شمردند، و حت یها را در مورد شرکت یماد یها زهیبر بازار و انگ یمبتن یها تیفعال شتر،یب

 هاشان اجازه داده شد که از خانه زیهموار کردند. به مردم ن یو مشارکت خارج یگذار هیسرما یراه را برا سمیدر صنعت تور

ها به رسمیت  آن ی داده شد و از جمله 2991 یدر قانون اساس یتغییرات 2991استفاده کنند. در  یعنوان رستوران خصوص به

 .مذهب و دولت، بود ییبا تأکید بر جدا ،یمذهب یهای شناختن و تضمین آزاد

 ی شوک را به کوبا، که کماکان از محاصره نیتر کننده به اقتصاد کوبا بود، بزرگ و کمک یحام نیتر که مهم یشورو سقوط

بود که دولت کاسترو سقوط خواهد  نیا یاریدر رنج بود، وارد آورد. تصور بس اش یا و متحدانِ منطقه کایامر یاقتصاد عیوس

که دولت  ۸۱ ی و اواسط دهه لیکه در اوج بحران در اوا ماند. جالب آن یمردم باق تیو حما اریبس یها یکرد، اما با فداکار

بهداشت و  ی داده بود، به بودجه شدت کاهش  ها از جمله وزارت دفاع را به تمام وزارتخانه ی فراوان بودجه یها یخاطر کسر به

از  یشتم خود شاهد بودم که تعدادکوبا دا بهکه در همان دوران  یدست نزد. من در چند سفر یاتیح یها آموزش و برنامه

وزن از دست داده بودند  اریبس ییخاطر کم غذا هم بودند، به ستیارشد حزب کمون یهاوانا و از اعضا دوستانم که استاد دانشگاه 

افه در ک زیتم یها فورمیونیدانش آموزان با  یبود که در مدارس دولت یدر حال نیزده بود، و ا رونیدستشان ب یها و استخوان

 زیونقل ن حمل یها ارانهیو  دادند، یادامه م تیبه فعال یمجان یها کینیو کل ها مارستانیب خوردند، یغذا م گانیرا به هاشان ایتر

 .کامالً پابرجا بود

 یکشورها ی هیهمراه بق آن منطقه، کوبا به یاسیس یها و فرو رفتن در بحران انهیدر خاورم کایامر ی ندهیفزا رشدنیدرگ با

دو  ی دهه ژهیو  و به ۸۱ ی چپ از اواخر دهه یها دولت دنیقدرت رس . بهافتندی یامکان تنفس نیالت یکایو امر یمرکز یکایامر

اعزام کرد. در سال  الیفرستاد و کوبا هزاران دکتر خود را به ونزو یبه کوبا نفت م الینزوبه کوبا کمک کرد. و یهزار، تا حد

. وستیهم به آنها پ یوی، بول۷۱۱۲را به وجود آوردند، و در  (ALBA) کایقاره امر یبرا یواریبول وِیآلترنات»هر دو کشور  ۷۱۱۱

 یریکوبا کناره گ یاز رهبر دلیف ۷۱۱۹. در سال افتیکماکان ادامه  یداخل یاقتصاد لیو مسا کایامر یاقتصاد ی اما محاصره

 ینقش اقتصاد بازار در عرصه ها شیاز جمله افزا یاریو تحوالت بس ریی. تغدیخود برگز یکرد و برادرش رائول کاسترو را به جا

 .گرفته شد شیدر پ ن،یو چ هیروس رینظ ییکشورها گرینه در حد د ،یمختلف اقتصاد

 رییرو بود. اگر با تغ روبه یِ/اجتماعی/اقتصادیاسیس عیتحول سر ی ها با همان پارادوکس و ناسازه انقالب گرید ریکوبا نظ انقالب

را در  یو اجتماع یاقتصاد یو اصالحات جد یاسیس کالِیراد راتییقاطعانه برخورد نکند و تغ دیجد میرژ ،یاسینظام س عیسر

در  رییمانع تغ یا ندهیشکل فزا اش به و عناصر وابسته نیمستقر است به همراه عامل اکانساختار کهن که کم رد،ینگ شیپ
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و نظام کهن  شوند، یم دیها، مردم دلسرد و ناام نشدنِ وعده یو با عمل بازد یانقالب رنگ م جتاًیو نت شوند، یمختلف م یها عرصه

را  یاساس راتییقاطعانه برخورد کرده و قصد آن کند که تغ دیم جدی. اما اگر رژابدی یادامه م دیجد یگرانیو باز دیجد یبا ظاهر

و ضرورتِ  یو خارج یضد انقالبِ داخل ترِ یجد ی که با مقابله از آنوجود آورد، برکنار   شده به وعده داده یها عرصه یدر تمام

 ی همه نیتأم یالزم را برا ینسانو ا یکه منابع و امکانات مال شود یمتوجه م گردد، یمخالفان مواجه م ی ندهیسرکوب فزا

حفظ  ،یو خارج یبله با دشمن داخلکند. مقا لیها را مدام تعد مختلف آن یها هیندارد، و ناچار است با توج یانقالب یها وعده

 تیها و بهبود وضع وعده نیتأم یبرا ستیبا یرا که م یعیو منابع و امکانات وس کند یم لیاول تبد تینظام را به اولو تِیامن

 .آورد یوجود م را به یدیروند نظام سرکوبگر جد نیاختصاص دهد، و در ا تیشهروندان مصرف شود، به حفظ امن

 ی وقفه یب یها جهان بود که اگر توطئه یترین تجارب انقالب ترین و برجسته از بزرگ یفیدل کاسترو یک یکوبا به رهبر انقالب

 .داشت یتر امپریالیسم امریکا نبود، شانس موفقیت بیش

 نقد اقتصاد سیاسیبرگرفته از 


