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یک عصر باشد. در ظاهر  انیپا نشان از در کوبا ممکن است یجمهوراستیانتخابات ر
نسل  گیری، بیش از هر چیز نماد گسست ازماجرا، تصمیم رائول کاسترو برای کناره

که آنزودتر از  یلیکه خ یندیفرا-کوبا بود  یرهبر یسازجوان فرایندانقالب و  یخیتار
ابراز  عایکوبا سر حکومت ه بود. مخالفانشدجلب کند آغاز  را یغرب یهاتوجه رسانه

ی آن کشور به گوش همه ستیالیسوس یپروژه یوقفهیب استمرارتاسف خود را نسبت به 
 بینی کردند.داری پیشی سرمایهبه جرگه را رساندند و بار دیگر، بازگشت نهایی جزیره

به  ،توسط کوبا استیس رییو هر گونه تغ ،شیسال پ یسدر  یبلوک شورو یفروپاش
 یآزاد برقراری تمام و کمال سم،یالیسوس سقوط کهمبنی بر ایندامن زده است  هازنیگمانه

کوبا  یحاصرهماز هدف الوقوع است. بیدر کوبا قر یدارهیسرما یو بازساز ی،اقتصاد
 گاهیپا بیاست: تخر فقط همین بوده فشار از خارج، افزودنبا  ،متحده االتیاتوسط 
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 یتفاوتیب ،ییگرامصرفکوبا در جهان  ینسب ینگاه به انزوابا اما  انقالب کوبا. یاقتصاد
شده مشی خود اتخاذ در خطقبال مجبور به اصالحاتی که عالوه بر - یارتجاع استیو س

 .یی باشیم تا بر ماندگاری آن شبهه بیفکنیم.دشمن مدل کوبا نیازی نیست -است

 یهجامع کیکوبا به عنوان  درازمدت،در  ایکه آ به راستی پرسیدن این سؤال مشروع است
 بنابرینکوبا و  چگونه ای«. بیاورد دوام»خصمانه  طیمح کیدر  تواندمی ،یستیالیسوس
 سمیالیامپر یو نظام یفرهنگ ،یاقتصاد حصرتواند در برابر یم ،کشور کیدر  سمیالیسوس

به  به طور اعم، پابرجا بماند و رشد پیدا کند. یدارهیو نظام سرما به طور اخص کایآمر
به و اگر  پذیرند،صورت می یداخل تناقضاتدر اثر  یتناقضات خارج ،لحاظ دیالکتیکی

هیسرما یفشارهاسایر متحده و االتیا میمردم کوبا نبود، تحر داریپا یریپذانعطاف خاطر
 کافی باشند.کوبا  یو اقتصاد یاسیاستقالل س یجد برای تضعیفتوانستند یم یدار

 اقتصاد سیاسی دوران گذار سوسیالیستی
این کشور، دارای  یبقا یو خارج یداخل طیشرا تیانقالب کوبا، تقو یروزها نینخستاز 

 یدفاع منحصراهرگز ها آن بوده، حتی با این که رویکرد آن اهمیت زیادی برای رهبران
 یدفاع یروین کیبه  یارتش شورش لیتبد دینبوده است. پس از تصرف قدرت، شا

 ی یکتوسعهاقتصاد و  دگرگونی ،حال نی. با اآمدبه شمار می فهیوظ نیترآسان، ترمنظم
ی کوبا، داستان کامال متفاوت یجامعه یستیالیگذار سوس یبه عنوان مبنا یزیربرنامه نظام
-شد مبرم  که باید اتخاذ میو  فیظر بسیار یاست. در آن زمان، دو اقدام اقتصاد بوده

 گوارا محول شد.« چه»به ارنستو  -یبانک ستمیشدن و تحول س یصنعت

یصنعت یاداره یدهشروع به سازمان گوارا کهنی، تنها دو ماه پس از ا1959نوامبر  در
 یبانک مرکز ریاست، ه بود( کردINRA) یاصالحات ارض یمل یدر موسسه یساز

 فرارتوقف  یعمده را برا اتیعمل 6او  ،منصب نیدر ااو . را نیز به عهده گرفتکوبا 
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کوبا از  یطال ری( خروج ذخا1: دکر تیکشور هدا یکنترل منابع مال بازیابیو  هیسرما
 ی( خاتمه4 ،یبانک نظامشدن  ی( مل3 ،یتجارت خارج مجوز یارائه( 2متحده،  االتیا

 یانداز( راه5متحده،  االتیا یسلطهتحت  یالمللنیب یموسسات مالکوبا در  تیعضو
 یهامیتحر نیها. بعد از اولاسکناس اساسی ینیگزی( جا6و  یآژانس تجارت خارج

 ریدو ماهه به اتحاد جماه یتجار تیمامور عازم یک، گوارا 1960متحده در اکتبر  االتیا
از پیش به . در آن زمان، او شد یالشم یو کره ی، چکسلواکیشرق آلمان ن،یچ ،یشورو

تجارب  ،در سال گذشته ایو آس ،لیشمای قایآفر ،یوگسالویبه خاطر سفرهای خود 
 داشت. تجاری

عزیمت به کرد، که تا  فایا عیوزارت صنا تأسیسدر  ینقش مهم، گوارا 1961ی هیفور در
. همزمان، او همچنان به عنوان ریاست آن را بر عهده داشت بعد،چهار سال کنگو در 

 کردیت میفعالکوبا  دیجد یمل تیامن یادارهاز معماران  یکیو به عنوان  یفرمانده نظام
 نیداد. امیسازمان  قایو آفر نیالت یکایردر آمرا  بخشآزادی یهااز جنبش تیکه حما

تحکیم داخلی دهد که یماند، نشان م عیدر وزارت صنا یبه مدت طوالنو که ا تیواقع
 اصلی تی. اولودانستمی یضرور یالمللنیب یهابه پروژه انقالب را پیش از عطف توجه

در خارج از کشور،  گواراخود  یهاو آرمان ای آنقاره التیکوبا، با وجود تما یرهبر
 یبود، در حال کشور یستیالیسوس دگرگونیاول  یمرحله یاقتصاد طیشرا قیتعمپیشبرد و 

زمانی تنها  گوارا. کردندغفلت نمیانقالب  اثرگذار بر یالمللنیب طیوجه از شراچیکه به ه
 استقرار به که ییهاستمیمطمئن بود س کناره گرفت کهکوبا  یخود در رهبر کارکردهایاز 
 کنند. شرفتیبالغ شده بودند تا بدون او پ یکاف قدربه  ها کمک کردآن

 کیدر را سه ماه  ،شود نیالت یکایآمر که رهسپار مأموریت نهایی خود درایناز  گوارا پیش
 یزبان چک به معنا درونکوف ) رمزی پراگ، به نام یکیکوچک در نزد فرنگیکاله

 یستیالیگذار سوسدوران  یاسیاقتصاد سگذراند، در حالی که کتابی را درمورد  («کلبه»
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و  را مطرح  بالغیپرسش این کتاب،  نیا یبرا شیهاادداشتیاز  یکی. در کردمی تهیه
 1«؟کنیم بناکشور  کیدر را فقط  سمیکمون یمتوانیم ایاول از همه، آ»کرد: تلویحا انکار 

کادم اناتیسوال به ب نیا اقتصاد  یراهنما یدر کتابچه یشورو ریعلوم اتحاد جماه یآ
 ییدر کشورها یآموزش کارمندان دولت یبرا که به طور گستردهآن ارجاع دارد،  یاسیس

گوارا از  یهاادداشتی ی. هستهکردندمی افتیرا در یشورو یهاکه کمک دشیاستفاده م
 ،یاقتصاد عواقب رشیراهنما و عدم پذ یکتابچه این یانتقاد یابیارز ، حولدوره نیا

 نیلن والدیمیر ایلیچ نوین یاقتصاد استیاز س- یشورو یهافعالیت یاسیو س یاجتماع
 گردد.می -«زیآممسالمت یستیهمز»و  «کشور کیدر  سمیالیسوس» یبعد استیس تا

خود در قالب  یهاگوارا در طول سال هایی است کهبحثبا  ، همراستاکتاب یپروژه
که  یشناخته شد. در حال «بحث بزرگ»که به عنوان  کرده بود،کوبا آغاز  عیوزارت صنا

تأمین مالی  در برابر نظام 2خانهوزارت یبودجه یمالنظام از  دفاع متمرکز بر مباحثات
 به کار بسته یستیالیسوس یاقتصادها سایر که دربودند  4یاقتصاد انحساب ای 3خودکار

هیسرمااقتصاد از را گذار  یکه دوره گرفترا در برمی یها مسائل اساسآن یدامنهشد، می
 نییتع ،یالمللنیب هم از منظر و ییکوبامنظر هم از ، یستیالیبه اقتصاد سوس یدار

گاه امور واقع»و  یاخالق یهاکند. ارزشیم و ند، بود گوارا اصلی هایدغدغه 5،«یآ

                                                           
1  Ernesto Che Guevara, Apuntes Críticos a la Economía 
Política (Melbourne: Ocean Press, 2006), 203. 

 بار توسط نیچند ،یاسیاقتصاد س در باب یانتقاد یهاادداشتی به نام زبانیسیانگل ینسخه

 کیفقط هنوز موجود نیست. اعالم شده است، اما ظاهرا  (Ocean Press) اوشن پرس

 لیتحل یمنتشر شده است. برا یسیمارکس و انگلس تا کنون به زبان انگل درموردفصل 
 به دی، نگاه کناین کتاب مند مفصلی اززمینه

Helen Yaffe, Che Guevara: The Economics of Revolution (London, 
New York: Palgrave Macmillan, 2009). 
2  Ministry’s Budgetary Finance System 
3  Autofinancing System 
4  Economic Calculus 
5  facts of consciousness 
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 از یکیدر  توانیم، یستیالیسوس یها در توسعهآن تیاهم ازرا او  لیتحل نیترجامع
 1963 یهادر سال Nuestra Industria، وزارت یمقاالت منتشر شده در مجله سلسله

 1.افتی 1964و 

 خلط تعاریفخود در برابر  پرسنل به ، گوارا1964اکتبر  2 مورخ خانهوزارت یدر جلسه
 نیب گذار یبه عنوان دوره سم،یالیو اشاره کرد که سوس ،هشدار داد سمکمونیو  سمیالیسوس
 به شکلی خطی تصور شود. اوتواند ینم سم،یکمون بنا کردنو  یدارهینظم سرما بیتخر

داد:  تمیزتوان یرا م یاضاف ای، دوره«دیرا با دقت بخوان نیاگر لن»کرد که  یادآوریها به آن
یابد ادامه می یکارگران تا زمان یروین استقراراز »که  ،یستیالیساخت و ساز سوس یدوره

در دست جامعه  دیتول ابزارتمام که  یزمان یعنی د،ینام یستیالیتوان سوسبجامعه را  که
. پاداش رهیو غ ،نخواهد شد استثمار یهاانسان توسط یانسان چیکه ه یخواهد بود، زمان

تحت  که یدر حال خواهد کرد، نییتع را سمیکمون تا سمیالیسوس حد فاصلکار،  مطابق با
 2«.است ازین مطابق با دهیشپادا ،سمیکمونلوای 

، او تالش «به تمامی ناموجود استهنوز  گذار یدوره یاسیاقتصاد س» نکهیبا توجه به ا
 یکه ط یادوره» دگرگونیدرک و  به منظور ارائه کندرا  یاصل یلیاز عناصر تحل کرد برخی

گرفته شده  سمیالیبه حرکت به سمت سوس میشود، تصمیم مستقر انآن قدرت کارگر
پیوند که  یابندمیهمچنان ادامه  دیکامل از روابط تول یاحال مجموعه نیو در ع ،است

 یزیربا برنامهتوان این روابط را میکرد که  یگوارا فکر م 3.«دندار یدارهیسرما نزدیکی با
 ،یاخالق یهازهیبه انگ یماد یهازهیانگاز  کانون توجه یجیتدر رییمتمرکز و تغ کم و بیش

 مغلوب نمود.

                                                           
1  Ernesto Che Guevara, On the Budgetary Finance System, in Bertram 
Silverman, ed., Man and Socialism in Cuba: The Great Debate (New 
York: Atheneum, 1971), 122–56. 
2  Ernesto Che Guevara, appendix to Apuntes, 338–39. 
3  Guevara, appendix to Apuntes, 339. 
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تحت  یستیالیدر اقتصاد سوستا چه حد قانون ارزش هنوز  کهنیبا اشاره به اگوارا 
گرفت که برنامه جهیدر همان جلسه نت شود،به کار بسته میبازار  یاقتصادهای محاصره

 «یاقتصاد نیقوان آفریدنشکستن و » قادر بهرا  تیبشر تیدر نها یستیالیسوس یزیر
کشور  کیدر  یدیتول یروهاین یبه توسعه توانینمکه »ی تیظرف با این حال،؛ ساخت

 زیرا کند،داللت می یجهان اسیدر مق سمیالیسوس یتوسعه بلکه بر تقلیل داد،
 1.«گذاردیم ریاست و بر کل جهان تاث ینظام جهان کی سمیالیسوس

 «کشور کیدر  سمیالیسوس»
 یتوسعهپس از  یستیالیانقالب سوس که انگلس انتظار داشتند کیمارکس و فردر کارل

 نیرخ دهد. ا یدارهیسرما یتهشرفیپ یاقتصادهادر ابتدا بنابرین و  تولیدی یروهایکامل ن
سالح»نه تنها  یبورژوازبیان شد:  مانیفست کمونیستای بود که در مبتنی بر نکته دگاهید

 آفرید خواهد زنند، بلکه همچنین کسانی راشکل داد که مرگ خودش را رقم می را ییها
 ییهاادداشتیدر . مدرنی کارگر ، یعنی طبقه«به کار گیرندها را سالح قرار است آنکه »

 سمیکمون ،یتجرباز نظر »ها نوشتند: شناخته شدند، آن یآلمان یدئولوژیاکه به عنوان 
پذیر است. امکان "در آن واحد"تحت سلطه به طور همزمان و مردم  عملبه عنوان  فقط

فرض ها را پیشتعامل جهانی مالزم با آنو  تولیدی یروهاین یجهان یتوسعهامری که 
 2«.گیردمی

اصول  را تحت عنوان یفهرست ،ستیکمون فستیماننوشتن  یبرا یسازانگلس در آماده
 :نموددر آن اشاره  1847در سال نویس کرد، که پیش سمیکمون

                                                           
1  Guevara, appendix to Apuntes, 342. 
2  Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 5 (London: 
Lawrence & Wishart, 1975), 49. 
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؟ نه. صنعت بپیونددبه وقوع کشور  کیدر  فقطانقالب  نیاکه ممکن است  ایآ
... داده  پیوندرا به  ایمردم دن تمام ،یبازار جهان آفرینشدر حال حاضر با  کالن

این ... افتد وابسته استیاتفاق م یگرید برای چهآنهر کس به به طوری که 
 حجمو  ،شتریتر، ثروت بشرفتهیصنعت پ یکشور دارا کهنیبا توجه به افرایند 

 کمتر یا بیشتریسرعت  یا خیر، با است یدیتول یروهایاز ن یترتوجهقابل
و دشوارتر از  تر، آهستهدر آلمان ، وقوع آنبیترت نی. بدگسترش خواهد یافت

 ریتاث نیهمچن تر از همه.تر و آسانسریعو در انگلستان،  همه خواهد بود،
ها ی پیشین آناسلوب توسعهو  ،جهان خواهد داشت یکشورها گرید بر یمهم

 یانقالب جهان کی نیارا کامال تغییر خواهد داد و شتاب خواهد بخشید. 
 1.ی خواهد بودجهان اندازدارای چشم لیدل نیو به هم ،است
هیسرما انباشت ،یالمللنیب طیشرا با تغییرقرن بعد و  میاز ن شیب آن مفروضات،بر اساس 

در  نی. لنشدقلمداد می یستیالیآغاز انقالب سوس یبراشرط شیپ کیهنوز  شرفتهیپ یدار
 یاسیو س یاقتصاد یتوسعه» وقتی بیان کرد که، داشتاشاره همین قضیه به  1915 سال

در ابتدا در چندین  سمیالیسوس یروزیرو، پ نیاست. از ا یدارهیسرما مطلققانون  ،نابرابر
پس از  هیروس تیاو از وضع یابیارز  2است. ریپذامکان ییتنها بهکشور  یکدر  یا حتی

 یدهقان به دلیل خصلتبود که  نیا 1917دوم در مارس  یکالیتزار ن استعفای اجباری
 مندانهروزیپ یجهیرا به نت یستیالیانقالب سوس تواندینم هیروس یایپرولتار»کشور، 

را  طیشراترین مطلوبکه  وسعت بسیاری ببخشد هیتواند به انقالب روسیبرساند. اما م
 ظهورتواند یکند. میآن را آغاز م یک معنا،و به  خواهد آفرید، یستیالیانقالب سوس یبرا

                                                           
1  Marx and Engels, Collected Works, vol. 6, 351–52. 
2  Lenin, On the Slogan for a United States of Europe, in Collected 
Works, vol. 21 (Moscow: Progress Publishers, 1964), 343. 
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 ،اتکاترین شریک آنو قابل تریناعتمادقابلو  ،اصلی کیکه شر را تسهیل نماید یتیوضع
 1.«بپیونددقاطع  یهانبردتواند به یم ،ییکایو آمر ییاروپا ستیالیسوس یایپرولتاریعنی 

 سرآغاز یکانتظار داشتند که در  آن پس از انقالب اکتبر، رهبران نخست یهاسالدر 
در  سمیالیسوس یتوسعه یبرا ها این انقالب راباشند. آن قرار داشته یانقالب جهان فرایند

 طیشرا تحت ه،ی( مانند روس«ماندهعقب») یاقتصاد به لحاظ افتهینتوسعه کشور کی
 قیام یبرا یادیز دیها امدانستند. آنیم یضرور ،و منابع محدود ینظامی محاصره

، شداز همه در نظر گرفته می ترشرفتهیکه در آن زمان پ ،کارگر آلمان داشتند یطبقه
 یجنگ جهان طیدر  آن دموکرات-الیرهبران سوس یستیونالیناس سمیاپورتون رغمعلی
در قبال مارکس که « کارگر آلمان یطبقه یالمللنیب کارکردهای»ها از آن جهالتو  ،اول

در خون خفه  عتدر آلمان به سر یاما تحوالت انقالب 2.ه بودکرد خاطرنشان 1875سال 
اظهار داشت:  یبه تلخ ناز زندا ،یچند ماه قبل از ترور وفقط  شد. رزا لوکزامبورگ

پرولتاریای آمادگی عدمآمادگی روسیه بلکه ، نه عدمهیانقالب روسرخدادهای جنگ و »
 3.«خود ثابت کرد یخیتار فیتحقق وظا یبرارا آلمان 

در  یکارگر یهاتواند به جنبشینم هیانقالب روس تحکیمشد که  آشکار شتریهرچه ب
شان را مجبور دیدند که به پیشروی درون خود شتریها بکیباشد، بلشو وابستهغرب 

، کرده بود ینیبشیپ دهه قبل کی نیهمانطور که لن مرزهای خودشان مبادرت ورزند.
شروع  ،ییو روستا یمنافع شهر یا میانو دهقانان،  ایولتارپر تخاصم میان یاقتصاد عواقب

قدرت تیحماتحت  یضد انقالب یروهایحال، ن نی. در عها کردآن یهااستیس نییبه تع
                                                           

1  Lenin, Farewell Letter to the Swiss Workers, in Collected Works, vol. 
23, 372. 
2  Karl Marx, Critique of the Gotha Program, in Marx and 
Engels, Collected Works, vol. 24, 90. 
3  Rosa Luxemburg, The Russian Revolution, in Peter Hudis and Kevin 
B. Anderson, eds., The Rosa Luxemburg Reader (New York: Monthly 
Review Press, 2004), 283. 
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در  یهمبستگ یهاو جنبش به عقب رانده شدند،توسط ارتش سرخ  ،یستیالیامپر یها
 کمک کردند. نظامی شتریب اتاز تهاجم یریبه جلوگ یدارهیمراکز سرما

 یادیتا حد ز که 1921در سال نوین )نپ(  یاقتصاد استیس بیدر دفاع از تصو نیلن
 :نتیجه گرفت نگریمحور بود، با واپس-بازار

 شماری رای... زانجام دادیمکار را  نیا م،یکرد شروعرا  یالمللنیانقالب ب یوقت
به  یالمللنیانقالب ب ای: میآن کرد. ما فکر کرد آغازما را مجبور به  ،طیاز شرا
 ،خواهد شد نیما به طور کامل تضم یروزیصورت پ نیو در ا ،دیآیما م یاری

در  یکه حتانجام خواهیم داد اعتقاد با این را  ی خودمتواضعانه یکار انقالب ای
ما به  یو تجربه خدمت خواهیم کرد انقالب نهضت بهصورت شکست، 

پس از آن، ما  یاز انقالب و حت پیش... کمک خواهد کرد گرید یاهانقالب
شرفتهیپ یدارهیسرما یدر کشورها گر،ید یانقالب در کشورها ای: میفکر کرد

. با برویم نیاز ب دیبا ای ،آغاز خواهد شد عیسر اریحداقل بس ای تر، بالفاصله
در خط مستقیم پیش  م،یاندازه که انتظار داشت آنبه  واقع رخدادهادر حال،  نیا

 1.نرفتند
را به  یدولت یدارهیما سرما ،1918در همان سال »کرد که  دییتأ یحت نیسال بعد، لن کی

 2.«نشینی احتمالی در نظر داشتیمعقبعنوان خط 

دیگر طول پنج سال  در حدود جوان یشورو ریاتحاد جماه یرهبربرای وجود،  نیبا ا
 یمنافع مل تابع حفاظت ازقاطعانه را  یالمللنیب یانقالب یهاانداز جنبشچشمتا  کشید

« کشور کیدر  سمیالیسوس»، 1924در سال  نیسال پس از مرگ لن کی .سازندواسطه بی

                                                           
1  Lenin, Report on the Tactics of the Russian Communist Party, 
in Collected Works, vol. 32, 479–80. 
2  Report to the Fourth Congress of the Communist International, 
in Collected Works, vol. 33, 421. 
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 بیانبه  ای ک،یتلبا ژئوپرا  یالمللنیب یهمبستگکه  د،ش تبدیل یدیکل استیس نیدکتر به
، یانقالب جهان اذعان به شکست 1.کرد نیگزیجا« سمیبا شوونانترناسیونالیسم را »گوارا، 

 یاز منافع داخلتابع دفاع  دیبا زیکه همه چ منجر شد نیا بهو اعتقاد آن به انکار ضرورت 
بر  اثراتی ،مشیخط این  .گرید یهادر جا یانقالب لیپتانس بهای، دوباره به گردد

 نیگزیموجود جا نظاماز  تجلیل. داشت یشورو ریخود اتحاد جماه فرایندهای دگرگونی
می هازیچ ریمس تصحیحدر  یسع تیدر نها نیلن کهنیافرض با  گواراشد.  یانتقاد لیتحل

 ،اوال دو اشتباه عمده ]سرزنش کرد[،»به خاطر ارتکاب او را  آمیزیکنایه نحوداشت، به 
 2«، گرچه نه عمدا.جان سپردن، ا؛ دومنوین یاقتصاد استیس

وقتی همچنان  یاست، حت نبوده یمستدل یکشور هرگز مفهوم نظر کیدر  سمیالیسوس
ش تناقضات خودخاطر به  یدارهیکه سرما ارتباط نزدیکی با این دیدگاه جبرگرایانه داشت

منجر به  به طور خودکار بایتقر تولیدی یروهاین یتوسعه ای از پای درخواهد آمد،
این عبارت از زمان آغاز خود، به سختی از توجیه صرف واقعیات خواهد شد.  سمیالیسوس

در « هیوالی ایدئولوژیک»، یک ژان پل سارتر های عملی فراتر رفت. به بیانو سیاست
عزم  ،مخالفانشهم و  نیژوزف استال هم 3بود.« هیانقالب روس سازیی نهادینهریشه»

و در ، بچسبندبه این شعار  دو دستی، های نابجا از لنینبا نقل قولخود را جزم کردند که 
در سراسر جهان تحت  ستیحفظ احزاب کمونو  یاسیس هایتصفیه هیتوجبه تنها  ،تینها

 یهادر بحثغرق را  ستیو مائوئ ستیاحزاب تروتسککرد؛ و  خدمت« مسکو»لوای 
و  ،یغرب یهااز سازمان تیهمچنان به حما یشورو ریاتحاد جماه نگه داشت. یمعنیب

جهت اما ،دادادامه  شدیم خواندهسوم  جهاندر آنچه  بخشیآزاد یهاجنبش نیهمچن

                                                           
1  Guevara, Apuntes, 145. 
2  Guevara, Apuntes, 345. 
3   Jean-Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, ed. Arlette Elkaim-
Sartre, vol. II (London: Verso, 1991), 98–104 
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 کیتلبا مالحظات ژئوپ یاندهیبه طور فزا ،گرید یروهاین به تیحمابسط آن و  یریگ
 .ندشدمشروط می نظرانهتنگ

 چنگال به منظور تضعیفهر جا که ظهور کردند در  یانقالب یهاجنبش تقویت یبه جا
 یکم یبانیشدند، پشت قربانی یشماری، ابتکارات بمردم یزندگ بر یدارهیسرما ستمیس

 یهادر ائتالف یمردم یهاامیها و قفعاالنه متوقف شدند. سازمان ای دریافت کردند،
مورد  «زیآمصلح یستیهمز» سو سپ «کشور کیدر  سمیالیسوس»مشکوک به نفع 

و  یالمللنیب ستیجنبش کمون یبرا یرانگریو ی ابزاری قرار گرفتند، که به عواقباستفاده
قدر معروف هستند که نیازی به نام بردن امر آن نیا هایمثال کلی منجر شد.مردم به طور 

 یدفاع یدئولوژیا یبرا ایکشور به استعاره کیدر  سمیالیسوس نیدکترجا نیست. در این
. این دکترین کندیم یتهاجم یانقالب سیپراکس جایگزینرا  شاست که خود دهش لیتبد

ها را از نظر اخالقی خطرناک و به معنای عمیق کلمه خودخواهانه است، زیرا خلق»
تر در فرایند های دیگر و آهستهشود که سوسیالیسم، خلقکند و موجب میسالح میخلع

 1«.تقلید را فراموش کند

 «یاخالق هایموشک»
 پویایی، بودشده  آفریدهدوم  یکه توسط جنگ جهان دیجد یدارهیسرما یدر نظم جهان

و استعماری ضدبخش آزادی به مبارزاتکز در مر یکارگر یهااز جنبش یانقالب
ن دین بی در تنامیو یروزیو پ نیمنتقل شد. پس از انقالب چ پیراموندر  یستیالیامپرضد

و گسترش  یمیقد گراستعمار یهاقدرت هیمبارزه عل شایعفرم به  یکیجنگ چر، 2فو
برای  انشناسجامعه ی ازکیکه ابتدا توسط ای واژهجهان سوم،  .گشتنئواستعماری بدل 

                                                           
1  Guevara, Apuntes, 204. 
2  Dien Bien Phu 
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 آن یبرابه آگاهی از یک میدان نبرد ، ه بودشد ابداع توصیف جنبش نوظهور عدم تعهد
 1.دیناممی «فو ندین بیچندین »آفرینش  ،فرانتس فانونکه  تبدیل شدیزی چ

هر انقالب  گرچه، انترناسیونالیستی بودند دگاهید دارای کوبا ونیاز همان ابتدا، انقالب
 وقوعبه  یمل یزمینه وندر است که سرنوشت نییتعحق  یابتدا مبارزه برادر  یاجتماع

 ،یو استقالل اقتصاد یاسیس تی. حاکمیابدمیو توسعه  شودمی می، تحکپیونددمی
 هایانقالب نخستیناز  یکیبه  این جنگ ند.کوبا بود یکیجنگ چر یاهداف اصل

 یبا طبقه ائتالفدر  ییدهقانان و کارگران روستا تیاکثرتوسط که  دش لیتبد یاجتماع
 هایتماس نیپس از تصرف قدرت، اول شد.پیش رانده میو روشنفکران به  یکارگر شهر

 عدم تعهد برقرار شد.ها با رهبران جنبش آن یالمللنیب

و  یشورو ریدر اتحاد جماه سمیالیسوس تایواقع بهحال که همان  درکوبا  ونیانقالب
شانه  دیدر کوبا با سمیالیسوس ی، متقاعد شده بودند که توسعهندانتقاد داشت یشرق یاروپا

 یروهایندر گام بردارد تا  ن،یالت یکایدر آمر ژهیبه و گر،ید یهاانقالب یبه شانه
انقالب کوبا  از دوشفشارها را  مقداری از جهیدر نتکند و  شکاف ایجاد یستیالیامپر

 یجهینت حفاظت ازی مسئلهمربوط به  شانمبارزه «یاقاره خصلت» ،هاآن ی. برابردارد
 یها بر اساس تجربهتوده نیرتریبا فق یانقالب پنداریذاتهم یمسئله و همچنین یداخل

به پیروی از التین را  یکايها آمرآن. بود دیها در زمان تبعآن یاسیس یهاقرابتو  یشخص
را استقالل کوبا » کردند، ودرک می ییا ملت واحد میهنخوزه مارتي، به مثابه  سنت

 2دانستند.می «نیالت یکایاز انقالب آمر ناپذیریجدای جزئی

                                                           
1  Frantz Fanon, The Wretched of the Earth (New York: Grove Press, 
2004), 70. 
2   Informe de la Delegación Cubana a la Primera Conferencia de la 
OLAS (Havana: OLAS, 1967), 30. 
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را، هرگز اکوبا، از جمله گو یمتحده، رهبر االتیو اعتقاد گسترده ا پروپاگاندابر خالف 
در خارج از کشور  «یاجتماع یناآرام» کیتحر از طریقاعتقادات خود  گسترشدر  یسع
کردند، به میصحبت  «ایقاره یجبهه دهیسازمان» درموردها آنکه  ی. وقتتشندا

یاشاره م دادیم روی نیالت یکایهر گوشه از آمر رد بایتقراز پیش که  اصیلیمبارزات 
انجام داد، اما  هااتحاد آنو  هابه این جنبش کمک یتالشش را برا نهایتدند. کوبا کر

و فرستادن « متقاعد کردن با مثال»بوده است،  داری، که تا به امروز پاهاآن یاصل طریقت
به آن  پیگیری انقالب اجتماعی خودش بود. حیثیت از طریق« های اخالقیموشک»

بود، از جمله چپ در  یدر سراسر جهان کاف یستیالیامپرمبارزات ضد الهام یبرا ییتنها
کارکرد »را  شخود شغلمتحده. گوارا، که  االتیدر ا گوناگون یهاغرب و جنبش

 فیتعر «آن یقدرت نفوذ اخالق»انقالب کوبا را  تیاهمگرفت، در نظر می« دهیجهت
در  عنصر نیترمهمبه هستند که گری ویرانموثر سالح  چنان یاخالق یهاکرد. موشک

 1«.اندبدل گشتهارزش کوبا  نییتع

 از واحدکشور  کیدر  یانقالب اجتماع نداشتند کهحال، رهبران کوبا انتظار  نیا با
و به این دلیل  منافع مشترک خاطرها به یانکی»: به تنهایی باقی بماند نیالت یکایآمر

 یها سعآنهستند...  کنندهنییتع نیالت یکایآمر که مبارزات در مداخله خواهند کرد
 یها سعکالم، آن کی در .ببرند نیاز ب یرا از نظر اقتصاد دیخواهند کرد دولت جد

باور به ما  ن،یالت یکایآمر یکل اندازچشم نیخواهند کرد آن را نابود سازند. با توجه به ا
پاسخ به یابیم. ر میتواند در یک کشور منزوی به دست آید دشوااین را که پیروزی می

 2.«باشد یمردم یروهایوحدت ن دیبا ،گرسرکوب یروهایوحدت ن

                                                           
1  Guevara, Apuntes, 336; Ernesto Che Guevara, Táctica y Estrategia 
de la Revolución Latinoamericana, in Escritos y Discursos, vol. 9 
(Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1977), 226. 
2  Guevara, Táctica y Estrategia de la Revolución Latinoamericana, 
237–38. 
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یاستقالل مبارزه م یکه برا مردمی هر از تیتر، حماوسیعگوارا، با توجه به جهان  یبرا
 یضرور« دهدیم نشانرا  نابرابری نیجا که تعادل قدرت کمترهر »در مداخله و کند، 
 فقط پیروزی درشود، یم قطع یستیالیکشور از درخت امپر کیهر بار که » رای، زاست

یکمک منیز دشمن آن  یواقع تضعیف، بلکه به نیست یدشمن اصل علیه یجزئ نبردی
 مرزی چیه ،مرگ تا پایمبارزه  نیاست. در ا یینها یروزیپ یبه سو یدیگر و گام ،کند

از  پیش، دو ماه گفت 1965 یهیدر فور رهیدر الجز یدر سخنراناین را او  1.«وجود ندارد
از  دفاعراستا،  نیکه در هم ه بودفانون گفت یکه به جوزکنگو و دو ماه پس از آن عزیمت به

 هیعل یتهاجم یک نبردحال  نی، بلکه در عیدفاع یمبارزه کی فقطنه »انقالب کوبا 
 2.«است سمیالیامپر

 یمل تیخود را بر امن یخارج استیس یاحتمال راتیتاث توانستنمیکوبا  یرهبر البته
ه بود هشدار داد ملی تیبه کارمندان امن 1962سال  یارا در ماه م. گوردیبگ دهیناد رهیجز
 یاما برا 3«.، پیوند ذاتی با آینده و سرنوشت انقالب ما داردنیالت یکاینگرش آمر»که 

 یاهزهیو شرط و عمدتا مستقل از انگ دیق یهمچنان ب یالمللنیب یستگهمب ،کوبا
و  1961در سال  یلیبشردوستانه به ش یاهکمک یارائه باقی ماند؛ در طیفی از کیلتژئوپ

کنونی  یهازاررکاتا  1980 یدر دهه لیچرنوب انیقربان یبرا یپزشک یهامراقبت
 داوطلب یپزشک پرسنلو  یفن توسط هزاران معلم، کارشناسسالمت و  یآموزسواد
و  ریدر الجزا یکیچر یهاجنبشبه درخواست  کشوراین در سراسر جهان.  ییکوبا
د. کوبا عالوه ادیارائه م هاآن را به یپزشک یهاآموزش، و مراقبت سالح،، نیالت یکایآمر

یجنبش آزادحکومت و ها ده بهگوارا،  یدر کنگو به رهبر یآموزش نظام تیبر مأمور

                                                           
1  Guevara, Escritos y Discursos, vol. 9, 265–66. 
2  Guevara, Escritos y Discursos, vol. 9, 337. 
3  Guevara, Escritos y Discursos, vol. 9, 199. 
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، تا 1988و  1975 یهاسال نی. بکردیکمک م یبا مشاوران نظام نیز ییقایبخش آفر
 .فرستادبه آنگوال  یجنوب یقایآفر برای کمک به دفع تهاجم جوخهو پنج هزار  نجاهپ

بزرگ  نشستکوبا دو  یرهبر ،یویو بول قایگوارا در آفر یهاتیبا فعال یدر هماهنگ
و هجده ماه  ،1966 یهیدر ژانوای قارهبرگزار کرد: کنفرانس سه را یانقالب یهاسازمان
 ،قاره بود یکیچر یهاکه شامل جنبش نیالت یکایآمر ینفرانس سازمان همبستگبعد، ک

استوکلی . «یانکی سمیالیمبارزه با امپر یبرا رکمشت یاستراتژ کی بسط و شرحبه منظور »
به هم حضور  ژهیمتحده به عنوان مهمان و االتیاز اپوست کارمایکل و سایر مبارزان سیاه

 .رساندند

، 1966در اکتبر  یویبول عزیمت به، درست قبل از ایقارهنشست سهبه  پیام خوددر گوارا 
است،  ینظام جهان کی سمیالیامپر»ی را ترسیم کرد، با بیان این که کیاستراتژ دگاهید

 ییهدف نها 1.«مغلوب شود یجهان یمقابله کیدر  دیو با؛ یدارهیسرما یمرحله نیآخر
 یفهیوظ اصرار داشت که بود. او دوم یجبهه گشودن یکبا  تنام،یاو کمک به انقالب و

، بر اساس است «دوم و سوم جهان، یا ویتنامسوم  ایدوم  تنامیو»، آفریدن نیالت یکایآمر
 ساز و برگ تمامهستند که هایی آن ی،انقالب تیاهمبا  هاییمقابله»نکته که  نیا

 2.«دهند یقرار م معرض خطررا در  یستیالیامپر

های نهادن بنیان یتالش برا ، عبارت بودند ازیویگوارا در کنگو و بول اقدامات امشخص
 یهر یبه گفته بدل شود.« المللیهای پرولتری بینارتش»چه که عاقبت بنا بود به آن

  ،مأموریت ملحق شددر هر دو  گواراکه به  ییهاکیاز چر یکی، ویلگاس

                                                           
1  Guevara, Escritos y Discursos, vol. 9, 364–69. For an English version, 
see Che Guevara, Message to the Tricontinental (Havana: Executive 
Secretariat of the Organization of the Solidarity of the Peoples of 
Africa, Asia, and Latin America, 1967), available at http://marxists.org. 
2  Guevara, Escritos y Discursos, vol. 9, 364–69. 
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در  از پیشکه  یراهبرد خود، با توجه به مبارزات شرح و بسطدر « چه»
 ،یکیچر یهسته کی لیامکان تشک در جریان بودند،مختلف قاره  یکشورها

و دشوار بقا و توسعه  یضرور یمرحلهکند که از یم تصوررا  رستون مادیک 
که شود می یدیجد یکیچر یهاستونموجب ظهور ا، . بعدخواهد کردعبور 

تداوم ی جنگبه ، و کنندبسط پیدا می نیالت یکایمرآ یجنوببه سمت مخروط 
 1خواهد یافت.گسترش ی آن به سراسر قاره بخشند که دامنهمی

توان سرزنش کرد عبارتست از رهبری با مثال، و گوارا را نیز می اساسیتالش، اصل  نیدر ا
که ما »وشته بود: ناز پراگ،  شیهاادداشتیدر او «. ، البته نه عمداجان سپرده است»که 

آشکارا از قوای ما فراتر باشد. خطیر ترسیم که این امر خورد، و میچشممان آب نمی
 2«.ماند گواه بر تالش ماستچه باقی میالاقل، آن

 امروز کوبا اقتصاد
... تبود یاسیانقالب س کیصرفا » آن کرد که اشاره از انقالب کوباپس پل باران دو سال 

گشتازب ،از چنین تحوالتی یکسنگ محک برای ماهیت صرفا سیاسی یا اجتماعی هر 
 3.«آن استی ریپذ

 انیو پا یشورو ریاتحاد جماه یبا فروپاشناپذیری انقالب کوبا، سنگ محک بازگشت
از دو دهه  شیکه کوبا ب فرارسید،( COMECON) 4متقابل یکمک اقتصاد یشورا کار

 تیظرف برداری ازبهره ،درصد 80 زانیکوبا به م یتجارت خارج جه،ی. در نتدعضو آن بو
کاهش درصد  35از  به میزان بیش یناخالص داخل دیدرصد و تول 85 ی به میزاندیتول

                                                           
1  Harry Villegas, Pombo: A Man of Che’s Guerilla, With Che Guevara 
in Bolivia 1966–68 (New York: Pathfinder Press, 1997), 31. 
2  Guevara, Apuntes, 33. 
3  Paul A. Baran, Reflections on the Cuban Revolution, in The Longer 
View (New York: Monthly Review Press, 1969), 391. 
4  Council for Mutual Economic Assistance 
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 یدر سال ها یاقتصاد یهامیتحر با وضع را بحران اینمتحده  االتیا حکومت. افتی
تا ابد و  ساخت،فلج  را دالر به یتجارت و معامالت مال که، تشدید کرد 1996و  1992

 .تمام شد کشور آناقتصاد  برای کوبا یناخالص داخل دتولی از %10 به بهای

 ریاتحاد جماه «کایپرسترو» استیس از پیشکوبا  ی، رهبر1985سال  تا خوشبختانه،
کشور  نیبه اانداخت، که راه  به را اتاصالح کارزار و سال بعد ،را رد کرده بود یشورو

به سالمت شناخته شد،  ژهیو انچه که به عنوان دورآن تنگناهای نیاز بدتر تاکمک کرد 
و  ،یاقتصاد هاییریگمیتصم افراطیبود که تمرکز  نیا کارزار نیا ی. هدف اصلگذر کند

را به  آن بنیادین یکاسترو فلسفه دلیکشور را اصالح کند. ف یبوروکراس شیو آرا حجم
تر از مهم را یستیالیسوس ندیداد، که فرا حیگوارا توض «یافکار اقتصاد»به  تعنوان بازگش

گاه اردیپد» عنوانبه  همه  1کرد.می تصور «یآ

در  ندگانینماهیئت  میانتخاب مستق برقراریو  ،یمحل یشوراها بخشیدن حیاتی تازه به با
 یو اجرا مشارکت مردم در توسعهموجب تقویت اصالح  فرایند ،یو مل استانیسطوح 

 یهادر بخش ییو پاسخگو یاسیس یهزی. انگشد یو اقتصاد یاجتماع یهااستیس
مواد را در  ییو خودکفاساخت، متمرکز نامتنوع و  را برق دی، تولرا باال برد مختلف صنعت

پس از  2.داد شیافزا یشهر یو کشاورز یتکنولوژ-ویب دار،یبا کشت پا اساسی ییغذا
ی مزمن بودجه یباز کرد تا با کسر یخارج یگذارهیسرما برایاقتصاد را  اد،یز یاهبحث
به  یدولت یکشاورز اراضیاز  یمیاز ن شیب ،94-1993 یهادر سالکند، و  مبارزه

 یگذارهیواگذار شد. سرما یریگمیدر تصم شتریب یآزادبا  ینتعاو دیتول اساسی یواحدها
بهبود  ی، به موتور واقعکوبا توجهمنابع قابل با پشتیبانی ،یدر صنعت گردشگر یخارج

                                                           
1 Fidel Castro, Por el Camino Correcto (Havana: Editora Política, 1989), 
45.  
2  Fernando Martínez Heredia, Desafíos del Socialismo 
Cubano (Havana: Centro de Estudios sobre América, 1988). 
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و  کل،یدر معدن ن عمده یو داخل یخارج هاییگذارهیسرماکه شد،  لیتبد یاقتصاد
 .آن آمد به دنبال ونزوئالو  لیبرز ن،یچاز اعتبارات  نیهمچن

 خوداقتصاد  ، داراییدارهیسرما حصر طیشرا تحت سمیالیحال، ساختن سوس نیبا ا
به حداقل  نیل یبرا مجبور است ،ایهریجزکوچک اقتصاد  یک به عنوانکوبا است. 

منظور،  نبدیکند.  دیخود تول یتر از بازار ملبزرگ اسیرا در مق اجناس ،یورح بهرهوسط
 دیتول یاز ورود یتوجهقابل اجزای وارداتبه داشته باشد،  یدسترس یمال یبه بازارها دیبا

مصرف   مازاد بر به جذب محصوالت لیکه ما پیدا کند را ییبازارها دی، و بانیازمند است
 تیظرف برداری ازبهره برای بازیابی، تنها راه COMECON یپس از فروپاش. هستند یمل

هشیاری با رهبری کوبا بود.  یدارهیسرما یبا بازار جهان تعامل یو اشتغال مولد، برقرار
 شنهادیپ قصد داشت باخود،  یستیالیسوس یپروژهاین کار برای خطرات  نسبت به

اصالح  فرایند به یدیجد یهزیکوبا، انگ یو اجتماع یاقتصاد یمدل توسعه« تحقق»
نخستین کوبا  ی، رهبری گستردهمردم نظرات. پس از پنج سال بحث و گفتگو با ببخشد

 ناپذیری وبازگشت»ارائه داد تا  2011مجموعه از راهکارها را برای این برنامه در سال 
به روز شده  ای، نسخهشتریبی مردم هایرایزنیاز  پس. «را تضمین کند سمیالیداوم سوست

و  یاقتصاد یتوسعه یبرنامه یبرای مفهوم جامع، همراه با 2016 سال ها درراهکاراز 
 1.اتخاذ شد 2030کوبا تا سال  یاجتماع

 یمجدد کارها یدهو سازمان انحالل ،یمدل اقتصاد «تحقق»عواقب  نخستیناز  یکی
هر دو ها در یو تعاون یاشتغالبود، از جمله خود یدولتریو گسترش بخش غ یدیتولریغ

                                                           
1  Partido Comunista de Cuba, Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución para el Período 2016–
2021 (Havana: Partido Comunista de Cuba, 2017), 1–47; Partido 
Comunista de Cuba, Conceptualización del Modelo Económico y Social 
Cubano de Desarrollo Socialista (Havana: Partido Comunista de Cuba, 
2017), 1–54. 
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شغل را تحت  ونیلیم میحرکت حدود ن نیکنون، ا. تایکشاورزریو غ یکشاورز مشاغل
شود. یم به کار بسته کنندگان خرددیتول وبخش خدمات  درو عمدتا  ،قرار داده ریتاث

در تعداد و اندازه به منظور جلوگیری از تمرکز سرمایه و دارایی، کسب و کار  تیمالک
کند، یم لیتسه یفرد زارعین را به اراضی بایر یاجاره شود. قانون جدیدیمی محدود

 امکان فروش محصوالتها به آنو  گذارددر اختیار آنان می کوچکدسترسی به اعتبارهای 
آموزش، دفاع و موسسات مرتبط  ،یبهداشت یهامراقبتدهد. یها مها و رستورانهتل به را

 مانند.می مبریی خارج یگذارهیو سرما یسازیبا سالح همچنان از هر نوع خصوص
 تیتقورا  یمحل یپزوکه شده است،  یزیربرنامه کینزد یهندیآ یبرا پولیوحدت 

 یبرا یحل موقتراه نبه عنوا 1994که در سال  چیندبرمی را لیبدتقابل یو پزوکند می
 شد. یمعرف ژهیو اندور یمشکالت ارز

 عمده رییکه شامل تغ ،است یریگمیعدم تمرکز تصم د،یاز مدل جد ین بخشترمهم دیشا
بخش  یهابنگاه نیو همچن ،یو محل یامنطقه هایبدنهبه  یمرکز یدولت یاز نهادها

گذارد، یم ریجامع کشور تأث یزیربرنامه ستمیبر س همچنین تمرکززدایی. شودمی یدولت
 یهازمیمکان یبرا یشتریب یو فضا ،شود رتریپذکنشتر و واریپذانعطافرود یانتظار مکه 

 در ارتباط با حکومت هایبیانهو  اسناد تماموجود،  نی. با اباقی بگذارد میرمستقیکنترل غ
 یبرا یهمچنان راه اصل یستیالیسوس یزیربرنامه ستمیس»اصرار دارند که  «تحقق»فرایند 

 1.«خواهد بود یاقتصاد مل تیهدا

باال هستند، اما  تیفیو با ک گانیرا ،کوبا در یبهداشت یهاآموزش و پرورش و مراقبت
شکاف  ،یکشور به طور کل یازهایمنابع و ن میانها، و آن یازهایدرآمد مردم و ن میانهنوز 

گاه ،یاجتماع تایوجود دارد. واقع بزرگی - یرونیب یو فشارها ،کندیم نییمردم را تع یآ

                                                           
1  Partido Comunista de Cuba, Lineamientos, 3; Conceptualización, 16. 
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ارتباطات  هاییفناور ، آثاردندست کم گرفته شو دینبا -ندهیهم در حال حاضر و هم در آ
 .طورنیز همینگردشگر  ونیلیم 4مدرن و هر ساله 

 طیبه شرا صرفاکشور  یستیالیسوس یتوسعه دگرگونیکه حفظ و  ماندباقی می تیواقع نیا
شنا  یکنون یالمللنیب خالف جریان واقعیات دیکه کوبا با مادامندارد.  یبستگ یداخل

و دشوار خواهد بود.  دهیچیپ اریهمچنان بس ی آنستیالیسوس یتوسعه فرایندکند، 
 ی آنانزوا ایآ بلکهتواند زنده بماند،  یم اانقالب کوب ایکه آ نیست نیسوال ا ،ترتیببدین

 ی. به جاخواهد شد یا نهشکسته  گرید یاجتماع یهاانقالبتوسط  یدارهیسرما جهاندر 
 مانبهتر است از خود ،«شود رید خیلی کهنیقبل از ا» برویم یستیسفر تور به آن کهنیا

 .میکن کمک ادو، سه و چند کوب به آفریدن میتوانیچگونه م میبپرس

 


