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 چکيده
تأثیر بنیان های اعتقادی اجتماعی مارکسیسم در شکل گیری تحقیق حاضر با هدف برررسی 

انجام شده است ،  3131سال  به روش توصیفی تحلیلی در انقالب های سوسیالی در کشور کوبا

تئوری خود را بر پایه علمی، بنیاد نکرد، بلکه ، مارکس بر خالف پندارش نتایج تحقیق نشان داد 

مکتب خود را بر اساس تعقل و ذهنیت ساخت. یعنی از همانجا که هگل آغاز کرد وی نیز شروع 

مارکسیسم بر پایه مادیگری نمود و همان راهی را رفت که فیلسوفان رفتند. تا موقعی که اصول 

است، همواره می کوشد که برای دستیابی به هدف خود، از عقاید دینی بگذرد و ارزش مقدسات 

عالیه اخالقی و معنوی را زیرا نهد و ایمان را از ضمیر افراد بیرون کشید تا آنها تفسیری، جزءتفسیر 

دام جامعه موجود بوسیله انقالب و بر مادی نداشته باشند، و تنها یک هدف را دنبال کنند و آن انه

، و این اندیشه های مارکس در شکل  پایی جامعه کمونیستی، در تحت دیکتاتوری پرولتاریا است

 گیری انقالب کوبا موثر بوده است .

 .مارکس ، انقالب کوبا ، بنیان های اعتقادی و اجتماعی اژگان کليدي:و
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 ليال تاتار

 کارشناس ارشد رشته تاریخ تشییع ، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

 
  نام نویسنده مسئول:

 ليال تاتار

تأثير بنيان هاي اعتقادي اجتماعی مارکسيسم در شکل گيري 

 انقالب هاي سوسيالی در کشور کوبا
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 مقدمه
ای هایی که برها و رهیافتشوند. شیوهی ماهیت انقالبی دولت کوبا موانع ایدئولوژیک باعث توقف کار ما میهنگام تحقیق دربارهبه

 های الینفک از وجود خویش ما را از دست یافتن بهحدویتدلیل مگیرند، بهمورد استفاده قرار می«[ گذار»های ]مربوط بهسؤالگویی بهپاسخ

چگونه دولت کوبا توانست پس از فروپاشی اتحاد »دارند. برای مثال، این سؤال بنیادی را درنظر بگیریم: های مناسب و شایسته بازمیپاسخ

های سیاسی رایج دارند، هریک گوناگون و گرایشهای های مختلفی که ریشه در سنتبینیم که تحلیل؟ می«حیات خود ادامه دهدشوروی به

که  توان در نظر گرفتهای چپ را میمانند. از یکسو مارکسیستطریقی از ارائه پاسخی متناسب که بتواند دیگران را متقاعد کند، بازمیبه

(. این نظریه معتقد است که در کوبا 58، ص 3331است )گونزالز، « استالینیزم»با ساختار سیاسی شبیه به« داری دولتیسرمایه»معتقدند کوبا 

ماند این سؤال درمیکنند. اما این نظریه از پاسخ بهی وسیعی از مردم را در دست دارد که شکایتی هم نمیگر کنترل تودهدستگاهی سرکوب

حیات نسته بهرا سیستم حکومتی کوبا تاکنون توا؛ چاین دلیل فرو پاشیدند که استالینیست بودندبه بخشاًهایِ استالینیست، که اگر دیگر رژیم

 دولت»تری با کوبا دارند و آن را های چپ مارکسیست دیگری نیز وجود دارند که گرایش و توافق بیشخود ادامه دهد؟ از سوی دیگر، گروه

ن دلیل پس از ایگویند که دولت کوبا بهق میسؤال فوی مقابل نظریه استالینیزم، در پاسخ بهکنند؛ و بنابراین، در نقطهارزیابی می« کارگری

(. این نظریه 311، ص 3331کند )هانسن، های اکثریت مردم را نمایندگی میحیات خود ادامه داده است که خواستفروپاشی اتحاد شوروی به

بلیغات عنوان تداند و بهاساس میاشد را بیتواند عاملی برای بقای رژیم بگوید در کوبا سرکوب سیاسی وجود دارد و این میآن ادعایی را که می

عنوان این نظریه گرایش دارد که دولت کوبا را بههای چپ بههای غربی نیز همانند مارکسیستکند. تحلیل لیبرالعلیه آن دولت ارزیابی می

رابر های شدید در بات و ایجاد محدودیتها معتقدند کوبا با کنترل مطبوعبداند. لیبرال« غیردموکراتیک»ـ نفسهیک دولت تک حزبی ـفی

دموکراتیک های لیبرال داند؛ و دولت(. این نظریه کوبا را نیازمند اصالحات می3331کند )دومینگوز، اجتماعات آزاد حاکمیت خود را اعمال می

این  توضیحها نیز قادر بهاما این تحلیلدهند. المجموع  برمبنای همین تفسیر شکل میحیثهای خود در رابطه با کوبا را منغربی سیاست

ی کشورهای سابقاً سوسیالیستِ اروپای شرقی چنین کوچک است؛ درصورتی که در همهنیستند که چرا در کوبا جنبش اپوزیسیون این

تر. نظر اما کمی افراطیای مشابه با همین دارند، های اپوزیسیونِ ]گسترده[ حضور داشتند؟ جریانات سیاسی راستِ افراطی نیز نظریهجنبش

ت جاکه راست افراطی دولآورند؛ اما ازآنحساب میپذیر نیز بهرو آن را رفرمکنند، ازاینبررسی می« اقتدارگرا»ها دولت کوبا را که لیبرالاینبه

این ها بهت افراطی همانند لیبرالکند، پس باید سرنگون و جایگزین شود. راستعریف می« گراتمامیت»، «رژیم کاسترو»ی مثابهکوبا را به

ست که این سؤال نیپاسخی قانع کننده بههمین دلیل هم قادر بهگرایش دارد که محبوبیت فیدل کاسترو در بین مردم را نادیده بگیرد و به

ـ گردهم بیاورد )در ژانویه نظیر تظاهراتهای تشریفاتی خود ـتواند چنین جمعیت عظیمی را برای حضور در مراسمچگونه حکومت کوبا می

درصد  35.11چنین زیادی از افراد در انتخابات )در هاوانا تقریباً یک و نیم میلیون نفر حضور داشتند(؛ و نیز درباره شرکت تعداد این 1112

 .تواند بدهد( هیچ توضیحی نمی3335در 

تواند از موضع ایدلوژیک کنندگان در آن میه هریک از شرکتای از بحث را ایجاد کردند کهای گوناگون حوزهها و رهیافتاین شیوه

این سؤال برسد که چرا و چگونه دولت انقالبی کوبا نه فقط پس از پاسخ مناسبی بهکه بهدهد؛ ]البته[ بدون اینبحث ادامه نهایت بهخود تا بی

« ارگذ»ی ناگزیر بودن آمیز خود در برابر اندیشهمقاومت موفقیتحیات خود ادامه داده، بلکه اکنون نیز با ادامه فروپاشی اتحاد شوروی به

خود اقتصاد بازار آزاد، مایه دردسر بسیاری از استادان علوم سیاسی را نیز فراهم آورده است. این پدیده موضوعی است که نظر محققین را بهبه

در  اند؛ وموضوع استثنایی بودن سیاست و اقتصاد کوبا پرداختهبهطور مستقیم ( به1112ی خود )جلب کرده است. هوفمن و وایتهد در نوشته

یح ها توضسزایی ایفا نمودند. آنی حیات خویش ساخت، نقش بهادامهشناخت روندهای تاریخی و اجتماعی کوبا، که دولت انقالبی را قادر به

 .ی آن حکومت کوبا پایدار مانده استتیجهدهند که چیزی آشکارا استثنایی در ماهیتِ دولت کوبا وجود دارد که در نمی

ها( بود آنکند و نهادهای قدرت )یا کمی هوفمن و وایتهد این است که روی این مسئله که چه کسی قدرت را اداره میایراد نوشته

تواند اند. آیا این امکان میعمل نیاوردهبهشود، تأکید الزم را ی چگونگی و چیستیِ قدرتی که اِعمال میاند، تأکید زیادی دارند؛ اما دربارهچگونه

 وجود داشته باشد که قدرت در کوبا براساس چیزی چنان استثنائی بنا شده باشد که بتواند کارآمد بودن آن را توضیح بدهد؟

 

 تعاریف مفاهيم

 مارکسيسم
همه چیز را نفع می کند . جهان طبیعت و جامعه مکتبی است بر پایه ماتریالیسم یا اصالت ماده محض که غیر از وجود ماده و مادیات ، 

 و تاریخ انسان را با این دیدگاه تفسیر می نمایند.
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 انقالب

 هب شناسی جامعه در انقالب –در لغت به معنی زیرو رو شدن است و در کتاب آسمانی ما هم هر کجا به کار رفته به همین معنی است 

 .دیگر ودیتیموج به شدن تبدیل یعنی ، است شدن دگر معنای

 

 اصالحات ارضی

 عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی )خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع (به منظور بهره وری عمومی جامعه.

 :  پرولتاریا

قه کارگران مزدور ( تعریفی از پرولتاریا بدست می دهد. از دیدگاه مارکس پرولتاریا طب3515«)مانیفست کمونیست »مارکس در کتاب 

 جدیدی است که مالک هیچ وسیله تولیدی نیست و نیروی کار خود را برای تأمین زندگی می فروشد .
 

 روش شناسی تحقيق

سعی شده با استفاده از رابطه علت و معلولی و پرهیز از الگو برداری و به تأثیر بنیان های اعتقادی اجتماعی مارکسیسم  این مقالهدر 

 بررسی)نقالب های سوسیالی که در کشور کوبا نظیرآن به وقوع پیوست و رابطه بین عوامل مختلف از طریق روش کتابخانه ای در شکل گیری ا

استفاده از فیش برداری اطالعات جمع آوری و دسته بندی گردیده و به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری ختم  (اسناد

 می شود.
 

 اهداف تحقيق

هدف این پژوهش ،جستجو و کنکاش در باره عوامل و تآثیراتی است که مارکسیسم برای گسترش حوزه نفوذ خود در مناطق مختلف 

 : جهان و بخصوص اثراتی که بر انقالب کوبا به جای گذاشته است و از سوی دیگر ما در این پژوهش به

 کوبا های اعتقادی مارکسیست ها برای اصالحات رژیمن شناسایی بنیا  

 های اجتماعی مارکسیسم در انقالب کوبان شناسایی و نقش بنیا  

 های اقتصادی مارکسیسم در انقالب کوبان شناسایی و نقش بنیا 

 

 چارچوب نظري تحقيق
شکل گیری انقالب کوبا به نوعی رقابت بین دو اردوگها بزرگ سوسیالیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی با اندیشه های مارکسیستی 

تی او از سوی دیگر اردوگاه مغرب با اندیشه های امپریالیستی به رهبری ایاالت متحده آمریکا بود ، به وجود آمدن شوراهای کارگری آگاهی طبق

و فشار افکار عمومی کشور های مورد حمایت کمونیسم به رژیم های حاکم و متمایل به امپریالیسم  برای نوعی تغیراتبرای نوعی تغییرات و 

حات که انقالب کوبا به رهبری فیدل کاسترو در  همسایگی رهبری اپریالیسم )آمریکا( باعث گسترش نفوذ مارکسیسم در سراسر جهان اصال

 : گردید

: در کتاب مارکسیست ها که آن را خشایار دیهمی به فارسی ترجمه کرده است برای تحلیل از بنیاد های اعتقادی زسی.رات میل

در هفت فصل طبقه بندی می کند، که به ترتیب از فصل اول آرمانها و ایدئولوژی ها،اندیشه کلی مارکسیسم ،قواعدی  مارکسیسم کتاب خود را

یستی لبرای نقد بر آن و راههای گذر به سوسیالیسم را به خوبی تشریح و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده استو از تأثیر پذیری انقالب های سوسیا

 . م به خوبی دفاع کرده است و نقش اعتقادی مارکسیست ها را در این باره به وضوح می توان دیداز اندیشه های مارکسیس

اول رایس: در کتاب انقالب کوبا در پنج فصل به چگونگی شکل گیری و مراحل مختلف انقالب کوبا به رهبری کاستر و با اندیشه های 

 .بوده استمارکسیستی در پی براندازی رژیم سابق حاکم بر این کشور 

همچنین جزف هنن در کتاب استوره عصیان در هشت فصل به نقش فعال مبارزات و جنگ های نامنظم برای رسیدن به پیروزی و 

بخصوص نقش )چگورا( که او را به عنوان اسطوره آزادی بررالی از نوع اپریالیسم غرب می دانست  اشاره کرده و از اصول اعتقادی مارکسیست 

 . ژیم حاکم پیروی کرده استدر بر اندازی ر

با توجه به توضیح مطالب فوق به روشنی می توان دریافت که در شکل گیری تغییرات به وجود آمده در حوزه مارکسیست ها که قسمتی 

 – کارگری شورشهای –از جهان را فرا گرفت مانند )کوبا( علت همان عواملی است که در نظام های غیر اپریالیستی از جمله آگاهی طبقاتی 

 تی را می توان معلول دانستمارکسیس های انقالب گیری شکل و( ها علت یا علت) عنوان به توان می را ارضی اصالحات – عمومی افکار فشار

. 
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اتحاد جماهیر شوروی که رهبری جهان کمونیسم را به دست داشت به عنوان صحنه گردان اصلی تغییرات در جوامعی که انقالب های 

  در آنها رخ داد محسوب می شد. مارکسیستی

گرایش ها و هماهنگ شدن با اندیشه های مارکسیستی در این نوع کشور ها از جمله کوبا و سازواری و انطباق به جای اصالحات چون 

 نهاد ها و داده ها با طرح بهره بری از الگوی سیستمی و و توصیف سیستماتیک از پدید آمدن این انقالب ها است.
 

 رکس در باب انقالب تئوري ما
آنچه جامعه شناسی مارکس را از جامعه شناسی بورژوایی هم عصرش متمایز می سازد تأکید مارکس بر دگرگونی اجتماعی است. تمام 

دانش اجتماعی مارکس در ارتباط با این اندیشه قرار داشت که جامعه اساسی بی ثبات و در حال تحول بوده و به عنوان یک ساختار منسجم 

 یا مجموعه ای از ساختارهای منسجم قابل شناخت نمی باشد.  و

تئوری انقالب مارکس ماهیتاً از مدل جدلی وی در مورد جامعه استنتاج می شود . یک مدل جدلی بر پایه این فرض استوار است که 

تخاصم وجدل بر حسب روابط »ه در آن وجه مشخصۀ جامعه را مبارزه مداوم میان گروهها را تشکیل می دهد. این مدل اساساً مدلی است ک

 3«. اجتماعی واقعی و مشخص تبیین می شود

از خالل تجزیه و تحلیل انواع خاص روابط اجتماعی فهم این مطالب که چرا موقعیت های انقالبی بروز می کنند به دست می آید. با 

 ت می آید.افزودن قضایای ویژه مارکس به این مدل است که تئوری انفالبی مارکس به دس

مارکس می گفت که جامعه بر پایه ساختار اقتصادی یا وجه تولید خاص استوار است به همین خاطر مکرراً از مارکس بعنوان یک جزئی 

 گرای اقتصادی یاد می شود و این نظر گاهی است که همچنان خواهیم دید، محتمالً نمایانگر ساده سازی مفرط موضع مارکس می باشد.

 وی می گفت:

انسانها در تولید اجتماعی حیات خویش وارد روابط معینی می شوند که ضروری و مستقل از ارادۀ آنها است ]یعنی[ روابط تولیدیی »

 هکه با مرحله معینی از توسعه نیروهای تولیدی مادی آنها مطابقت می نماید. جمع کل این روابط تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه یعنی شالود

یل می دهد که بر روی آن یک روبنای حقوقی وسیاسی بر پا می شود و اشکال معینی از آگاهی اجتماعی نیز با آن مطابقت حقیقیی را تشک

 1«.دارد

بنابر این هر جنبه ای از اجتماع را باید بر حسب اینکه چگونه ساختار اقتصادی را در خود منعکس می سازد مورد بررسی قرار داد. این 

از افراد جامعه نیز صادق است. مارکس متوجه بود که در جامعه عوامل دیگری غیر از ساختار اقتصادی نیز وجود دارد  قائده در مورد هر یک

 که می تواند به عنوان عامل تشکیل دهندۀ آگاهی فرد در جامعه به حساب آیند. به طور مثال دولت را می توان به عنوان عاملی تصور کرد که

ه شکل می بخشد .ولی مارکس تلقی دولت به عنوان ساختاری جدا و مستقل را باطل می داند و به عقیدۀ وی به روح و روان اعضای جامع

 حتی دولت هم چیزی بیش از انعکاسی از ساختار اقتصادی نیست.

ین تعی از دید مارکس عامل»آنچه در شیوۀ تجزیه و تحلیل مارکس مهم است تفکیک جامعه به طبقه هاست. آوینری بیان نموده که 

 «. کننده در تشکیل جامعه سیاسی تمایز طبقاطی است

در تحلیل مارکس طبقات بزتاب مالکیت سرمایه اند: آنان که در جامعه صاحب سرمایه اند طبقه حاکم ومسلط را تشکیل می دهند و 

 آن دسته که هیچ سرمایه ای از خود ندارند طبقه تحت سلطه و استثمار شده هستند. 

 و سرمایه در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارند.  بنابراین دولت

بر اساس نظر مارکس دولت بازتاب روابط مالکیت و بنابراین بازتاب اختالفات طبقاتی است. دولت ابزار طبقه حاکم برای استیال و  

 ۀ حاکم مجاز است.استثمار است :]به این معنی که[ عمالً وسیلۀ خشونت و کنترلی است که استفاده از آن تنها برای طبق

از نظر مارکس حرکت کلی تاریخ نوعی تحول انقالبی است. همانگونه که مطرح شد پایه ی اساسی هر جامعه را شیوۀ تولید و آرایش 

گر یطبقات آن تشکیل می دهد. شیوۀ تولید در دوران باستان کار برده بوده است. برده در آن دوران کاالیی قابل انتقال از مالکی به مالکی د

بود. در عصر فئودالیته سرف به زمین وابسته بود ولی جزو اموال زمین دار محسوب نمی شد. وی دستمزدی از مالک زمین دریافت نمی کرد 

بلکه بر عکس ، این زمین دار بود که از وی باج می گرفت. در عوض این باج ، به سرف اجازه داده می شد که مقداری از غذایی را که خود 

نه به مالک تعلق دارد نه به زمین ولی هشت، ده، دوازده یا پانزده »رد برای خویش نگه دارد . در جامعه بورژوایی نوین، کارگرکشت می ک

عمالً کارگر بخشی از وجود خویشتن را به مثابه یک کاال «. ساعت از زندگی روزانه وی به کسی تعلق دارد که آن ساعات را خریداری می کند 

 که صاحب ابزار تولید است می فروشد.به سرمایه دار 
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 بنابراین هر عصر و دوره خاصی بر اساس وجه تولید آن دوره تعریف می شود. سه دوره ای که مارکس مشخص ساخته است عبارتند از:

 دوران باستان که در آن شیوه تولید عبارت از کار برده بود.

 جامعه فئودالی که در آن شیوه تولید، کار سرف بود.

 عه نوین بورژوایی که در آن شیوه تولید عبارت از کار در قبال فرد است.جام

یک انقالب اجتماعی عبارت است از تغییری در وجه تولید به همراه تغییر متعاقبی در کلیه عناصر فرعی بافت »پس برای مارکس 

 «. اجتماع

را برای هر قیامی به کار برده « انقالب »مارکس اصطالح  انقالب به حرکت یا گذار از یک عصر خاص به عصر بعدی اشاره دارد.هر چند

 است ولی معنای اصلی این واژه را باید در اندیشه تغییر شیوه تولید که مشخصۀ هر عصری است یافت.

ی ایک نظم اجتماعی هرگز قبل از رشد همه نیروه»به ظاهر مارکس درباره زمان وقوع انقالب نسبتاً صراحت داشته است. وی می گفت 

ر د تولیدی که در نظم، محلی از اعراب دارند فرو نخواهد پاشید ؛ و روابط جدید و برتر تولید هیچگاه قبل از آنکه شرایط مادی موجودیت آنها

منظور مارکس از از این گفته این است که انقالب قبل از وجود کلیه شرایط «بطن جامعه کهن به حد کمال نرسد به منصه ظهور نخواهد رسید 

خاصی که وی مشخص ساخته است، وقوع نخواهد یافت . تنها وجود آن دسته از شرایطی که مارکس مطرح ساخته می تواند ماشه انقالب را 

بچکاند، زیرا وجود همین شرایط است که مردم را به سوی درک واقعی موقعیت خویش و فهم این مطلب سوق می دهد که فقط اقدام مشترک 

 تغییر خواهد داد. همانطور که خود مارکس در جایی دیگر گفته است: آنان موقعیت مزبور را

جامعه در حقیقت باید ابتدا نقطه عظیمت انقالبی خویش ]یعنی[ موقعیت ، روابط و شرایطی را که تنها تحت آن ،انقالب نوین جداً »

 «.وقوع میابد خلق کند

می باشد خود مسئله ای که مارکسیست « آماده»آن برای وقوع انقالب علیرغم این تصریح آشکار مارکس، تشخص وصله ای که جامعه در 

 تها را از زمانی که مارکس شخصاً در این باره دست به قلم برده به خود مشغول داشته است. با دقت در این موضوع که کدام کشور انقالبی تح

زیرا این جوامع از نظر تکنولوژیک و اقتصادی جوامع پیشرفته  رهبری کمونیست ها را تجربه کرده اند معضل بسیار پیچیده ای رخ می نماید.

ای نبوده اند. بحث در باره شرایط الزم برای انقالب ، بخش قابل مالحظه ای از آثار مارکس را به خود اختصاص داده است ولی شدیدترین 

 ور بود.عالقۀ وی بر عصر خاصی متمرکز است که در زمان اشتغال وی بر تحریر آثار در حال ظه

این عصر تازه، دوران سرمایه داری بود که تحت استیالی بورژوازی در حال رشد قرار داشت. مطابق دیدگاه مارکس در خصوص جامعه، 

را گسترش می داد . ولی مارکس مدعی «تنها شرایط جدید سرکوب»حضور بورژوازی در حال رشد، تخاصم طبقاتی را از میان نمی برد بلکه 

 1ان سرمایه داریباعث بروز تغییر عمده ای نسبت به اعصار پیش از خود شده است؛بود که در دور

معذالک عصر ما یعنی عصر بورژوازی این ویژگی اختصاصی را داراست. یعنی تضاد طبقاتی را به شکل ساده ای در آورده است. جامعه »

طبقه بزرگ که مستقیماً رودرروی هم قرار گرفته اند ]یعنی به  به عنوان یک کل، هر چه بیشتر و بیشتر، به دو جناح بزرگ متخاصم، به دو

 «.طبقات[ بورژوازی و پرولتاریا تقسیم شده است

بورژوازی خود بعنوان طبقه ای انقالبی محسوب می شد که به طور مستمر موقعیت موجود در جامعه را تغییر می داد. همچنین همین 

ا و بقایای کهن گذشته را بر عهده داشت و هر گونه اثر بجا مانده از جامعه فئودال که قبالً ظهور طبقه بود که مسئولیت ریشه کن ساختن قالبه

یافته بود نیز جزو جنبه های نابود شده بود. بعالوه بورژوازی ابزار تولید یعنی تکنولوژی خاص صنعت آن دوره را مستمراًدستخوش تحول 

حاضر است که انشعابات و پیامد های بی شماری دارد؛ حاصل این دگرگون سازی انقالبی و  انقالبی می نمود . این امر یکی از عوامل عصر

 مستمر جامعه ، رشد بذر های انقالب آینده بود.

نقطه عطف عصر بورژوازی توسعه سرمایه است، سرمایه ای که به عنوان یک رابطه اجتماعی تولید یعنی رابطه تولید بورژوازی تلقی می 

اما این سرمایه با پرداخت پولی «. دردوران بورژوازی، تنها رابطه ای که انسانها را به هم پیوند می دهد پرداخت پولی است پس عمالً»شود. 

م زتنها در جامعه ای امکان پذیر است که نیروی کار موجود باشد، زیرا سرمایه مستلزم وجود کارگر مزد بگیر است و کارگر مزد بگیر نیز مستل

 «. این درو بطور متقابل شرط وجود یکدیگرند»وجود سرمایه: 

این مهمترین نکته است زیرا در همین جاست که می توانیم طبقه دیگری را در جامعه رشد می کند تشخیص دهیم . فرضیه مارکس 

ارگران یابد، طبقه ای از کنسبتی که بورژوازی یعنی سرمایه، رشد می کند به همان میزان طبقه کارگر جدید یا پرولتاریا توسعه می »این بود:

که فقط تا آن زمان قادر به زندگی کردنند که کاری پیدا کنند و یافتن کار نیز فقط تا آن زمان امکان پذیر است که نیروی کاریشان باعث 

 «.افزایش سرمایه گردد
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ر که پرولتاریا حیات ملی چشمگیرشد پرولتاریای صنعتی عموماً مشروط به رشد بورژوازی صنعتی است. فقط تحت حکومت بورژوازی »

خویش را که انقالب وی را به سطح یک انقالب ملی ارتقاء میدهد به دست می آورد. وفی حد ذاته وسایل جدید رهایی انقالب خویشتن را می 

ریای  ن وقوع یک انقالب پرولتاآفریند تنها حکومت بورژوازی است که ریشه های مادی جامعه فئودالی را برکنده و زمینه ای را که صرفاً بر پایه آ

 1«.امکان پذیر است هموار می نماید

بت تعریف می شود اشاره می کرد. سرمایه ثا« نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغییر»مارکس به ترتیب ارگانیک سرمایه که به صورت 

رمایه ای را از آن رو ثابت می خوانند که بخش نسبتاً شامل سرمایه گذاری در کارخانه، مواد اولیه و نیز استهالک سرمایه ثابت است. چنین س

 ایستای هزینه نهایی فراوردۀ تولیدی را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر، سرمایه متغییر به آن بخش از سرمایه اطالق میشود که برای پرداخت دستمزدها یا به عبارت دیگر برای خرید کاالیی 

دد به این جهت به آن صفت متغییر داده اندکه بعنوان بخشی از هزینه تولید مستمراً در حال که کارگران به فروش می رسانند صرف می گر

 تغییر است. سود عبارت است از عایدی سرمایه دار از محل فروش تولیدات که بیشتر از مجموعه سرمایه ثابت و متغییر باشد.

ود عمالًوابسته به میزان حقوقی است که کارگر دریافت می کند. کارگر اما از آنجا که سرمایه ثابت رقم ثابتی دارد لذا افزایش و کاهش س

کاالی خود یعنی نیروی کار خویش را در ازای دستمزد معینی به فروش می رساند، اما وی موجد ارزشی است که افزون بر میزان واقعی 

که تولید می کند ارزش اضافی خوانده می شود.  وی یعنی نیروی کارش و ارزش چیزی« کاالی»دریافتی اش می باشد. تفاوت میان ارزش 

سرمایه دار به ارزش سود خود عالقه مند است در حالی که کارگر چون هزینه زندگی اش باال می رود عالقه مند است که میزان دریافتی 

کثر سود( بیش از نرخ رشد میزان خویش را افزایش دهد، اما از آنجا که آهنگ رشد بهای کاالها )به واسطه تمایل سرمایه دار به کسب حدا

 دستمزدها است لذا به همین نسبت، فقر کارگر نیز فزونی می گیرد.

با رشد طبقه کارگر یا پولتاریا و ضعیف تر شدن موقعیت کارگر می توان آغاز انقالب آینده را تشخیص داد. مارکس، پرولتاریارا به منزله 

 آخرین»نسان همواره می شناخته است . با رشد مرحله به مرحله بورژوازی،پرولتاریا، این مکانیسم حذف جامعه خشونت آمیزی می دید که ا

 نیز از خود بیگانه تر می شود. بنابراین از خود بیگانگی گامی اساسید در مسیر رسیدن به انقالب است. « طبقه استثمار شده

ای طبقه کارگر خود را چیزی بیش از کاالیی در مجموعه کلی در تئوری مارکس ، از خود بیگانگی فرایندی است که به واسطه آن اعض

این  ااشیا نمی بینند. همواره با پیشرفت هر جه بیشتر جامعه سرمایه داری از لحاظ تکنولوژی، فقر نسبی ]طبقه کارگر[ تداوم می یابد. کارگر ب

و در می یابد که سایر کارگران نیز در وضعیتی مشابه حس روبه رشد حاکی از دست دادن انسانیت و نقش خود به پیرامون خویش می نگرد 

 با او هستند. و حال آنکه در زمانی که کارگر بطور نسبی تهیدست تر می شود، گروه دیگر یعنی بورژوازی بطور نسبی در حال ثروتمند تر شدن

 8است. در این مرحله است که ویژگی دوم تئوری مارکس یعنی آگاهی طبقاطی مطرح می شود.

 

 (08ستقالل کوبا) دهه ا
 کوباي قبل از انقالب

که دیگود بالسکس کوبا را برای اسپانیا فتح کرد، کوبایی ها یک دوره چهارصد سالۀ صلیب آزادی را آغاز کردند.  3833-38طی سالهای 

ها جنگید. و امروزه با گذشت تقریباً یک در آغاز قرن بیستم ، سرانجام کوبا، با یاری ایاالت متحده، برای آزادی خود از فرمانروایی اسپانیایی 

 .2قرن، کوبایی ها خود را در حال منازعه با دوستان پیشینیان در شمال می یابند و احساس می کنند هنوز به آزادی کامل دست نیافته اند

وف داشت. توماس جفرسون، ایاالت متحده مدت نه چندان درازی پس از کسب استقالل خود از برتانیای کبیر توجه خود را به کوبا معط

کیلومتر با جزایر مرجانی  381سومین رئیس جمهور ایاالت متحده، فکر خود را زیاد مشغول این کرد که به طریقی این جزیره را که تنها 

یم ین از این بفلوریدا فاصله داشت بدست آورد. ثروت فزاینده کوبا از آن یک عضو جدید ثروتمند برای ایالت های موجود می ساخت. او همچن

کوبا را به تصرف در  3121داشت که بریتانیا کوبا را از دست اسپانیا در آورد و امنیت ایاالت متحده را مورد تهدید قرار دهد.)بریتانیا در سال 

رسون می دانست که هر اقدام آورد. اما این جزیره را در ازای فلوریدا، مستعمره اسپانیا در آمریکای شمالی، به اسپانیا باز گردانده بود( .اما جف

 ایاالت متحده در مورد کوبا به معنای جنگ با اسپانیا خواهد بود.
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در آن زمان ایاالت متحده در وضعیتی نبود که بتواند وارد جنگی دیگر شود. جفرسون خردمندانه پا پس کشید .اما او این عقیده اش 

صادقانه اعتراف »لحت ایاالت متحده خواهد بود.او سالها پس از ترک مقام خود، نوشت:راسخانه وفارار ماند که بدست آوردن کوبا کامالً به مص

 «. می کنم که همواره به کوبا به عنوان دلچسب ترین عضو جدیدی که می توانست به نظام ایالتی ما افزوده شود نگریسته ام

برای ایاالت متحده در الحاق کوبا فشار می آورد. او جفرسون ، به عنوان مشاور رئیس جمهورهای بعدی، همچنین برای نقش فعال تر 

 عقایدش را به جانشینش، منتقل کرد.

 

 کوبا و دکترین مونرو
پنجمین ریس جمهور ایاالت متحده شد و سیاست خارجی مشابه سیاست خارجی مدیسون را ادامه داد.  3531جیمز مونرو در سال 

برآمد. او او تقریباً همان هشدار پیشین مدیسون به  3511سخنرانی ساالنه مونرو در سال دکترین مونرو، که اکنون معروف است از چند جمله 

 قدرتهای اروپایی را طی تکرار کرد.

.به «از این پس هیچ قدرت اروپایی نباید قاره آمریکا را به چشم مسعمرات آینده اش بنگرد»او در بخشی از سخنرانی خود اظهار داشت:

 ه آمریکا دست بکش! او همچنین قصد ایاالت متحده را به برکنار ماندن از امور اروپا اعالم کرد.دیگر سخن اروپا، از قار

این دکترین سیاست ایاالت متحده را برای سال های آینده تعیین کرد، تا آنجا که تأثیر آن بر کوبا مربوط می شود، منافع اسپانیارا در 

 آنجا عجالتاً حفظ کرد.

الحاق کوبا بود، منتها بدون جنگ. او به این عقیدۀ رو به گسترش در ایاالت متحده باور داشت که کوبا سرانجام مونرو آشکارا مایل به 

 1پایدار باقی ماند. 33طی فرایندی طبیعی جزو ایاالت متحده خواهد شد .این عقیده تقریباًدر سرتاسر قرن 

یاد های اعتراض علیه برده داری برخواسته بود. در کوبا ثروتمندان و حتی پیش از دوره مونرو، هم در اروپا و هم در قاره آمریکا فر

 دکشاورزان از این عقیده که ایاالت متحده ممکن است به زودی برای الحاق کوبا به اتحادیه اقدام کند استقبال می کردند. آنها نمی خواستن

 برده فظح برای آنها –ا نیز برخی ایاالت به برده داری اشتغال داشتند برده های خود را از دست بدهند. با پیوستن به ایاالت متحده که به آنج

 5. داشتند بیشتری شانس خود های

 اما پس از مدتی سیاست انفعالی ایاالت متحده صبر و حوصله آنها را سر برد.

ند. از یاست را میوه رسیده می نامبرده داران ثروتمند که در صورتی که با کوبا به یک ایالت متحده تبدیل می شد نفع می بردند.این س

 اما. ادافت می متحده ایاالت دامن به رسید، می – کوبا –نظر آنان، موضع ایاالت متحده حفظ کوبا بر روی درخت اسپانیا بود. زمانی که میوه 

 گیری کرد. ه انتظار آمادگی نداشتند. رویکرد به شورش در روحیۀ کوبایی ها شروع به شکلاینهم ها کوبایی از بسیاری

 ، بیش از سیزده کشور در آمریکای التین سر به شورش برداشتند و آزادی خود را به دست آوردند.3511و  3512بین سالهای 

سیمون بولیوار در آمریکای جنوبی، کشیش میهن دوست میگل ایرالگودر مکزیک، و دیگران موجب تمایل رو « منجی کبیر»موفقیت 

 با شد.به گسترش به استقالل در کو

 در نیمه قرن کوبایی ها تمایل خود را به استقالل از اسپانیا را به آزادی از هر گونه وابستگی به ایاالت متحده نیز بسط دادند.

 «جنگ ده ساله»

معروف « ده ساله»آغاز شد . این جنگ یک دهه به درازا کشید و به جنگ  3525نخستین جنگ استقالل کوبا که در دهم اکتبر 

لوس ثسپدس در مزرعه اش در یارا شورش آغاز کرد. او که از مالیات های سنگینی که اسپانیا مطالبه می کرد به تنگ آمده بود شد.کارل

 بردگانش را آزاد کرد و یک دسته از شورشیان چند نژادی گرد آورد. 

 381سرعت رشد کرد و از گروه اولیه چنانکه مایکل ج. مازار، تحلیل گر امور خارجی می نویسد: این جنبش تحت کنترل ثسپدس به 

ادی ینفری به دوازده هزار نفر افزایش یافت. این نیروها در نوزدهم اکتبر شهر بایامو را پس از یک رشته پیروزی های کوچک گرفتند. نیروهای ز

 ند.را به تصرف در آور که به کمک این واحد شورشی شتافتند و این مساعدت باعث شد که نیروهای ثسپدس بزودی بیشتر کوبای شرقی

سپاه  تشکیل داد. این« سپاه داوطلب»لیسوندی، فرماندار نظامی اسپانیا برای مقابله با این شورش، گروهی معروف به ولونتاریوس یا 

دگان کوچک، و همکارانشان می شد. آنها با هرگونه تغییر مخالف بودند و برای حفظ برده داری شامل بازرگانان ثروتمند، بانکداران، تولید کنن

 .نداد چیزی آنها به و –می جنگیدند، تا مدتها بیاد داشتند که ایاالت متحده اسلحه در اختیار دشمنانشان گذاشت 

پیمان در ازای تسلیم شورشیان، برخی اصالحات را از ، شورشیان با پیمان شانخون موافقت کردند. این 3515مه  13سر انجام در  

جانب اسپانیایی ها وعده می داد. پس از یک دهه پیکار، نخستین جنگ استقالل کوبا پایان یافت. جنگ خاتمه یافت اما پیکار ادامه پیدا 
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الحات وعده داده شده در کوبا نا کام بماند. کرد.تغیرات حکومتی در مادرید سبب درگیری های داخلی شد که باعث گردید اسپانیا در انجام اص

منجر شد اما چندین  3538نا آرامی به خاطر عمل نکردن به وعده ها و ادامه سرکوب سرانجام به جنگ دوم کوبا برای استقالل در سال 

  3شورش کوچک پیش از این صورت گرفت که نخستین آنها )جنگ کوچک( نامیده شد.

 

 جنگ دوم کوبا براي استقالل
، خوسه خولیان مارتی به همراه دسته کوچکی از شورشیان در دماغه مایسی در ساحل شمالی کوبا پیاده شد. 3538در یازدهم آوریل 

 همارسی و گروه همراهش را زیادی را در جزیره پیمودند تا به نیروهای شورشی ژبزال ماکسیمو گومث بپیوندند. مارتی، با نادیده گرفتن توصی

بود در منطقه ی امن حرکت کند سوار بر اسبی سفید وارد یک علفزار شد، غافل از اینکه در آنجا سرنوشتی نه دور از انتظار  گومث که گفته

 پذیرایش بود.

روز پس از بازگشت این شاعر میهن پرست به کوبا، با رگبار گلوله های اسپانیایی مواجه شد. او بی درنگ  13،تنها  3538در نوزدهم مه 

 و الگویی برای آینده برای نقش آفرینی فیدل کاستو تبدیل گردید . شهید شد 

جالب آنکه مارتی )از آنجا کهمدت زیادی در ایاالت متحده گذرانده بود( روز پیش از مرگش هشداری برای پیروانش بر جای گذاشت. 

 او در نامه ای به یکدوست نوشت:

یل و حمله ور شدن آن با کمک توان افزوده آنها، به سرزمین های قاره آمریکا به )ما باید از توسعه طلبی ایاالت متحده در جزایر آنت

موقع جلوگیری کنیم. من در این غول زندگی کرده ام و درونش را خوب می شناسم و قالب سنگ من همان قالب سنگ داود است(. این 

 ا گرفت.سخنان بعدها در ذهن مرد جوانی اهل بیران بنام فیدل کاسترو برای همیشه ج

بشدت ادامه یافت. هر دو طرف در خونین ترین جنگ کوبا متحمل تلفات سنگینی شدند. بار دیگر این پرسش پش آمد  3538انقالب 

یز مکه آیا کوبا، با دریافت کمک از ایاالت متحده می توانست به تنهایی اسپانیا را شکست دهد. این پرسش به لحاظ فرار عجیب و هنوز اسرار آ

 بی پاسخ ماند. 3535فوریه،  پانزدهم

دقیقه بعد از ظهر آن روز، رزم ناو آمریکایی مین با یک سلسله انفجار متالشی شد و سه چهارم خدمه اش کشته شدند.  3:11در ساعت 

ود نداشت، هم رزم ناو بی درنگ غرق شد و چند دقیقه بعد در کف آب در بندر هاوانا  رسید. هر چند هیچ مدرکی در مورد دخالت اسپانیا وج

 مقامات اصلی و هم افکار عمومی در ایاالت متحده، اسپانیا را مسئول غرق شدن این رزم ناو می دانستند. 

سرتاسر کشور طنین انداز شد و آمریکایی ها خواستار انتقام شدند. پرزیدنت ویلیام مک کینلی فریادهایشان « مین را از یاد نبرید »فریاد 

 .31ایاالت متحده سرانجام در کوبا مداخله کرد« دستت را بکش»سیاست  را شنید. پس از یک قرن

، تفنگ داران ایاالت متحده در کوبا پیاده شدند و در نخستین عملیات زمینی که نیروهای ایاالت متحده در گیر آن شدند، 3535در مه 

ژوئن در دایکویری،  11ان دریایی از کشتی پیاده شدند و در خلیج گوانتانامو را به تصرف خود در آوردند. سربازان آمریکایی از پی تفنگ دار

 در شرق سانتیاگو، مستقر گردیدند. این آغاز یک تهاجم تمام عیار بود.

آمریکایی ها که به لحاظ تعداد و اسلحه بر اسپانیایی ها برتری چشمگیری داشتند، نیروهای خود را با انقالبیون کوبایی متحد ساختند 

روز اسپانیایی ها را در آنچه در کتاب های تاریخ ایاالت متحده جنگ آمریکا و اسپانیا خوانده می شود، شکست  331نها در طی . آنها با هم ت

 دادند.

 اما کوبایی ها از این نامگذاری احساس تحقیر شدگی می کردند و )هنوز هم می کنند( و دلیل موجهی هم برای آن دارند.

ل با اسپانیایی های دارای سالح، تجهیزات و آموزش بهتر جنگیده بودند. آمریکایی ها کمتر از چهار سا 11بسیاری از کوبایی ها طی 

 آمریکایی که در خالل این جنگ جان باختند، اکثراً نه در نتیجه نبرد بلکه در اثر بیماری درگذشتند.  1811ماه جنگیدند. از 

تی اندک بودند. از نظر کوبایی ها، این جنگ، دومین جنگ استقالل کوبا بود، جان باختگان آمریکایی در مقایسه با کوبایی ها به راس

 هست، و همیشه باقی خواهد ماند.

 کوبایی ها قبول ندارند که استقالل خود را مدیون ایاالت متحده باشند. آنها برای آزادی خود از سلطه اسپانیا خون دادند و رنج کشیدند.

 همان سال با معاهده ای بین اسپانیا و ایاالت متحده در پاریس خاتمه یافت.در پایان  3535بهر حال جنگ سال 
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، که نتیجه این مذاکرات بود، سرآغاز استقالل کوبا تلقی می کرد . اما کوبایی ها نظر دیگری 3535ایاالت متحده صلح پاریس را در سال 

ند، این معاهده را بیشتر جابجای سلطۀ یکی با دیگری تلقی می کردند. داشتند. آنها که از داشتن نماینده در اجالس پاریس محروم مانده بود

 33کوبایی ها از اینکه به آنها اجازه داده نشده بود در مورد سرنوشت خودشان حق اظهار نظر داشته باشند آزرده و خشمگین بودند.

چندانی نشان نداده بودند. در سانتیاگو  آمریکایی ها برای حقوق و احساسات متحدین کوبایی شان در آخرین لحظات جنگ احترام

 .افراشتند بر استانداری کاخ فراز بر – کوبارا پرچم نه –زادگاه انقالب کوبا، پرچم خود را 

 ندر همان زمان آمریکایی هابه ژنرال بزرگ کوبایی یعنی گالیگشو گارسیا و سربازانش اجازه ورود به شهر ندادند و آنها را به زور در بیرو

 گه داشتند و به آنها اجازه ندادند در پیروزی سهیم شوند. شهر ن

 

 اصالحيه پالت :
از محبوبیت خود در میان کوبایی ها باز هم بیشتر کاست. در واقع، این اصالحیه  3313ایاالت متحده  با تصویب اصالحیه  پالت در سال 

کوبا برای پنجاه سال آینده یک مستعمره اقتصادی ایاالت متحده باشد مقرر می کرد در کوبا مداخله کنند. این در عمل به معنای این بود که 

 . از نظر بسیاری از کوبایی ها، نتیجه سالها مبارزه آنها تنها انتقال مهار زندگی شان از دست اسپانیایی ها به دست آمریکایی ها بود. 

 رد.استقالل حقیقی تنها به صورت ندایی باقی ماند که در روح کوبا نجوا می ک

 .  31،کوبایی مبارزه خود برای آزادی را از میدان نبرد به عرصه سیاست انتقال دادند 3311با تأسیس جمهوری کوبا در سال 

ایاالت متحده بر اساس مواد اصالحیه پالت دو بار در کوبا مداخله کرد، که بار اول به درخواست توماس استردا پالما، اولین رئیس جمهور 

پالما که از شورش مسلحانه لیبرالهای مخالف حکومتش وحشت داشت. قانون اساسی کوبا را به حال تعلیق در آورد و در دهم  کوبا بود. استردا

 از ایاالت متحده درخواست کمک کرد. 3312سپتامبر 

زیر جنگ ایاالت متحده، ایاالت متحده به این درخواست پاسخ دادو یک دولت موقت در هاوانا بر سر کار آورد که در آغاز ریاست آن را و

 بر عهده داشت.

، کارخانه های شکر متعلق به ایاالت متحده در معرض خطر اعضای حزب لیبرال قرار گرفت که می خواستند کوبا را از 3311در سال 

نه وئا اعزام داشت تا از کارخاشر سودجویی های ایاالت متحده خالص کنند ایاالت متحده دو هزار تفنگ دار را از خلیج گوانتانانو با ایاالت کاماگ

ا ههای شکر مورد تهدید محافظت کنند.این اقدام به مداخله فیزیکی ایاالت متحده در کوبا منجر شد. نفوذ مالی و سیاسی ایاالت متحده تا مدت

قعی محروم کرد. سیاستمداران ادامه پیدا کرد. این نفوذ تا آنجا پیش رفت که دولت های پی در پی کوبا را از هر گونه قدرت و اختیارات وا

ن یکوبایی کار چندانی از دستشان بر نمی آمد. آنها، در غیاب اقتدار واقعی شخصی، به فساد و اختالس روی آوردند. دولت خراردو ماچادو در ا

 فعایت ها گویی سبقت را ربود. 

 

 نقش حزب پيشگام در وقوع انقالب

البی چندان واضح سخن نمی گفت. وی برای حزب کمونیست طبقه کارگر نقشی مارکس در مورد نحوه رشد آگاهی طبقاتی و انق

 مضاعف قائل بود. اوالً حزب کمونیست منافع کلیه کارگران جهان را تبیین می کند، و ثانیاً نماینده منافع طبقه کارگر نیز هست.

آن بخشی  یعنی« بقه کارگر تمامی کشورها هستندنابراین کمونیست ها از یک سو عمالً پیشرفته ترین و راسخ ترین بخش احزاب طب» 

که سایرین را به پیش می برد؛ از دیگر سو به لحاظ نظری، آنان در مقایسه با توده بزرگ پرولتاریا از مزیت درک آشکار خط سیر، شرایط و 

 نتایج کلی و نهایی جنبش پرولتاریایی برخوردارند 

انعطاف پذیر جهت توجیه شماری از دیدگاههای مختلف بکار می رود ولی ظاهراًدر  هرچند این توصیف مختصر به عنوان چارچوبه ای

آن اشاره ای ضمنی وجود دارد حاکی از اینکه احزاب کمونیست باید نقش مسلط را در روند انقالبی داشته باشند، با این حال در باره نحوه 

مرانه ایفا می کند یا نقش هدایتگرانه؟ عمیق ترین اختالف نظر را در همین تعبیر این نقش هیچگونه اشاره ای وجود ندارد. آیا حزب نقشی عا

 .31جا باید جست
 

 

 

                                                           
 11ک. انقالب کوبا . ص 33 

 11ک. انقالب کوبا . ص 31 

 38ک. تئوری های انقالب. ص  31 
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 اثرات ایدئولوژي ها و آرمان ها در انقالب کوبا 

کارل مارکس اخالق گرایی غیر مذهبی است.ملحدی که مذهب را در کل،کالهبرداری معنوی و یک دام سیاسی می بیند و آن را وسیله 

مار مادی و روانی می بیند.  مذهب از نظر او انسان را از رسیدن به خوداگاهی حقیقی، و درک عالیق حقیقی انسان باز می دارد. ای برای استث

برای عدالت بشری از عمده « عهد عتیق»آرمان های یک اومانیسم رادیکال که در آن انسان خود جانشین خدا می شود همراه با شور احساس 

ی مارکس بعنوان یک متفکر هستند و زمینه های اخالقی او را در، رد اثرات فلج کننده و فساد آور سرمایه داری تشکیل ترین اجزای سیر زندگ

 .31می دهد

اینکه از انسانها بخواهیم از توهم نسبت به موقعیت خویش دست بردارند، بدین معناست که بخواهیم » مارکس متفکری عقل گرا است:

 «. است از میان برداشته شود  موقعیتی که الزمه اش توهم

انصافاً نمی شود انکار کرد که کارل مارکس در تمامیطول حیات خود، حداکثر تالشش را برای عملی ساختن این شعار به کار بست. 

. د خوش بینی اوستاعتقاد او به عقل بشری، و به آزادی به عنوان یکی از شرایط و پیامد های آن، منابع انرژی اخالقی، محور اندیشه ها و کلی

و رسیدن به آن مرحله که انسان خوشتن خویش « انسان خویشتن خویش را گم می کند»آرزوی آن برای منسوخ ساختن طبقه ای که در آن 

 را بعنوان یک انسان حقیقی در  می یابد نیز بر همین بنیان است.

 .است پیگیر و عیار تمام اومانیست یک مارکس – 1

ان. تصویری مثبت از انسان و آنچه باید باشد در سطر سطر تحلیل های او از جامعه ای که به زعم او غیر انسانی تصویری مثبت از انس

 است، نهفته است. 

 یم کفایت او اومانیسم کردن آشکار برای تنهایی به –تحلیل او را از کار در جامعه سرمایه داری  -« بیگانگی از خود»برداشت او از 

امع سرمایه جو در برتر ارزش عنوان به پول یابنده گسترش و کننده تباه تأثیرات از او تعبیر به است کافی آنگاه نشویم قانع هم این به اگر. کند

 داری نگاهی بیفکنیم . از نظر او انسان باید کلیشه های شغلی را کنار بگذارد. مطلوب این است که هیچ فردی صرفاًبه دنبال یک شغل نباشد

 ر فعالیت های گوناگون کند، زیرا با این روش انسان استعدادهایش کامالً شکوفا می شود.و خود را درگی

مارکس به آزادی بشری از هر دو جنبۀ در خود و برای خود اعتقاد دارد، و آن را شرط به کارگیری عقل بشری می داند. بنابراین او  -1

ن منجربه دو رویی یعنی بزرگتری»رت میل محکوم می کند. سانسور مطبوعاتی را با بیانی مشابه اعتراضات جان استیوا« سانسور مطبوعات»

 نیز مردم سو آن از. رسد می گوشش به مردم صدای که شود می توهم این دچار وحکومت تنها صدای خود را می شنود  «. فساد ها می شود 

  ها بار و ها بار مارکس. شوند می گردان روی کامالً کشور حیات از نتیجتاً و غلتند می در تفاوتی بی در یا و شوند می سیاسی خرافات دچار یا

 .38و طرفداری از آن سخن می گوید «ها انسان آزاد فعالیت» از

دموکراسی حقیقی حکم فرما می شود و دولت و تمامی طبقات محو »از نظر مارکس اجتماع سیاسی آرمانی، اجتماعی است که در آن  

  . «می شوند

روههای روشنفکری عصیانگر که کامالً حاشیه ای و عمالً بی اهمیت بودند در پایتخت های اروپایی فرن نوزدهم آغاز راه مارکسیسم با گ

 کرد و آنگاه این ایده ها به سرمشق اتحادیه های کارگری، احزاب جنبش های توده ای، ملت ها و بلوک های بزرگی از دولت ها تبدیل شد. 

یی که از این اندیشه ها ساخته و پرداخته شده است با نفوذ در افکار دانشمندان سیاسی و سیاست پیشگان اندیشه های مارکس و شعارها

اعمالی را رهبری کرده است که عظیم ترین پیامد ها را داشته   –انقالبی، و توده های کوچه وبازار و بعد ها بروکراتها و دولتمردانی از هر رتبه 

 است.

جوامعی در کلیت خود و شیوه زندگی میلونها مردم بطور بنیادی تغییر شکل پیدا کرده است. امروزه این اندیشه بر اساس این اندیشه ها 

ها بیانگر کیش رسمی دولت هایی است که زمانی در زمره عقب مانده ترین کشور های اروپا و آسیا محسوب می شدند اما اینک قدرت های 

 است هایی قدرت به نسبت ها مخالفت تیزترین و ترین تلخ منبع مارکس های اندیشه همین حال، نعی در. هستند آسیا –بالنده قاره اروپا 

 .32جیه می کنندتو مارکس نام به را خود که

 

 اصول کمونيسم در روابط بين المللی 

 استراتژی بین المللی کمونیسم در روابط بین الملل

                                                           
 12ک. مارکسیست ها، آرمان ها و ایدئولوژی ها، ص  31 

 11مارکسیست ها، آرمان ها و ایدئولوژی ها، ص 38 
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ند و اصول روابط بین المللی را نمی پذیرندو همواره موضوع تجدید قوانین آنرا کمونیست ها، اعتقادی به قوانین کنونی بین المللی ندار

که قوانین و روابط بین المللی نموداری از اندیشه غربی می داند، استناد می « مارکسیسم لینسنسیم» ساز می کنند. و در این زمینه به نظریه 

 ی ، متعارض نباشد حداقل با بخشی از آن، تناقض دارد.کنند. حال آنکه این طرز فکر اگر با مجموعه عقاید کمونیست

کمونیست ها عقیده دارند که دشمنی میان آنها و جهان سرمایه داری، پایدار است و فرجام پیکار آنان مرگ یا زندگی است. از اینرو 

 کمونیسم جهانی سیاست خود را همواره دنبال می کند تا نظام سرمایه داری را از میان بر دارد.

در پرتو این استراتژی، دولت های کمونیست، نقشه ها و برنامه هایی برای رسیدن به اهداف خود،طرح می کنند. بدین جهت به دوستی 

و دشمنی با پاره ای از دولت های سرمایه داری روی می کنند تا به هدفشان نزدیک شوند. و این دوستی ها و دشمنی ها به یکسان نمی مانند 

 مصالح، دگرگون می شوند.بکه به مقتضای 

کمونیست ها، پایه سیاست خود را بر ایجاد اختالف دائمی در میان کشورهای بلوک سرمایه داری نهاده اند، هدف از این اقدام، تحلیل 

 نیروهای دشمن و بی اثر کردن نقشه های نظامی و سیاسی آنان درآورد، گاه پیکار این دو بلوک است.

جنگ جهانی دوم از هجوم مسلحانه دول سرمایه داری بر کشورهای بلوک شرق، خاصه اروپایی شرقی غالب تردید و هراسی که در پی 

گشت ، اتحاد شوروی رابر آن داشت که نیروی سهمناک نظامی خود را تقویت کند. و همچنین دامنه سالحهای جدید خاصه بمب های اتمی 

جوم بلوک غرب را بگیرد . غرب نیز به نوبه خود از قدرت شرق به هراس افتاده و و موشک های دور پرواز را گسترش دهد، تا بتواند جلوه

 نیروی نظامی خود را گسترش می دهد و در این راه بخش زیادی از بودجه خود را صرف اسلحه سازی می کند.

بی آنکه بدانند دچار ضعف و سستی  این وضع ناگوار سرانجام به بحران اقتصادی این کشورها و عدم توازن بودجه آنها می انجامد. یعنی

 می گردند. 

اتحادیه شوروی به همراه دیگر کشورهای بلوک شرق از جنبشهای میهنی آسیا و آفریقا حمایت تبلیغاتی می کنند تا به طور غیر 

، بر بنیه نظامی آنها ضربه مستقیم به هدفشان دست یابند . زیرا آنها عقیده دارند که هر گونه ضعف و جرح در اندام کشورهای سرمایه داری

 .31وارد می آورد. لذا بهترین راه، بیرون آوردن مستعمرات و کشورهای دست نشانده از چنگ دولتهای استعماری است

بنابراین ، بدین طریق می توانند، بدنه اقتصادی دولتهای اروپایی غربی را سست گرداند . بدنه ای که در طول قرن ها با مکیدن خون 

 مرات تغذیه می شد.این مستع

اتحاد شوروی عالوه بر حمایت تبلیغاتی از کشورهای مستعمره ، در زمینه کمک های اقتصادی به دول آسیا و آفریقا با کشورهای سرمایه 

ی ممی گویند. بدین معنی که شوروی جنگ را از میدان سیاسی و نظا«جنگ اقتصادی»داری رقابت دارد. به این سیاست اقتصادی ، غربی ها 

 به محدوده اقتصادی کشانده است، و یک چنین سیاستی به نوبه خود به ضعف بلوک غرب می انجامد. 
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 نتيجه گيري
نام کشور کوبا با دوران جنگ سرد، رویارویی شرق و غرب بحران موشکی، نیشکر، خوزه مارتی، مبارزه جدی با بی سوادی، ستیز با 

دل کاسترو پیوند خورده است. این جزیره کوچک که در دریای آنتیل و در جنوب ایاالت آمریکا، جنبش عدم تعهد و در نهایت شخص قی

 متحده قرار گرفته است تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده که آشنایی با آن خالی از لطف نیست. 
 

 تصرف زقبل ا

ندگی می کردند، پسر رمروزه آزمینی گذاشتند حدود سه هزار سال پیش مردمانی به نام سیبونی که از طریق خوشه چینی و شکار  ز

 که امروز آن را کوبا می نامیم. بعد از آن ها قوم دیگری به نام تاینو به این سرزمین دست یافت و بیشتر جزایر حوزه کارائیب و بخش های

ه این جزیره گذاشت قوم تاینو بر پا ب 3131اکتبر سال 11شمالی آمریکای جنوبی را از اقوام محلی تهی کرد. هنگامی کریستف کلمب در 

سرتاسر این منطقه حک می راند. در آن زمان حدودنیم میلیون نفر از بومیان در دهکده های کوچک زندگی می کردند و ذرت، گل یوکا، 

 سیب زمینی، بادام زمینی، آوواکادو و تنباکو کشت می کردند.
 

 اشغال

نفر از همراهانش در حوالی خلیج گوانتانامو  111هنگام کشتی دیه گو والسکوئز  و  آغاز شد. در آن 3831اشغال اسپانیایی ها در سال 

 یلنگر انداخت. و به زودی به هاتوتی حاکم قوم تاینو درگیر شد بومیان وقتی سبعیت و درنده خویی اشغالگران را دیدند، تسلیم شدند. هاتوت

مستقر  Encomiendaحی شدن پذیرفته نشد. اشغالگران، نظامی را به نام به تیرک چوبی بسته و سوزانده شد و درخواستش مبنی بر مسی

ساختند که از سرخ پوستان به عنوان نیروی کار استفاده می کرد و می کوشید تعالیم مسیح را به آنان بیاموزند. بیماری آبله، برخوردهای 

برچیده  Encomiendaنظام  3811خودکشی زدند. در سال  وحشیانه و سوء تغذیه به سرعت از تعداد بومیان کاست. هزاران نفر دست به

 تمامی جمعیت بومی تقریبا از میان رفته بود. 3811شد. اما تا سال 

 

 بردگی و غارت

جهت کار در معادن و مزارع به این جزیره باز شد. سیاهان اجازه  3811پای نخستین گروه از بردگان سیاهپوست آفریقایی در سال 

روهی و قبیله ای با هم زندگی کنند. این امر سبب شد تا آن ها با عزمی راسخ به فرهنگ و ریشه آفریقایی خود وفادار داشتند به صورت گ

در این سرزمین کشت شد. کشت گیاه بومی تنباکو به سرعت به یک فعالیت بازرگانی بزرگ  3831بمانند. نیشکر برای اولین بار در سال 

 تبدیل شد. 

زود فراموش کردند کوبا دروازه ورد مکزیک، بولیوی و پرو است. آنان به کوبا به دید جزیره ای استراتزیک می اسپانیایی ها بسیار 

ر گنگریستند که از طریق آن می توانند ثوت چپاول شده بومیان را به اسپانیا انتقال دهند از این رو هاوانا به شدت تسلیح و سنگربندی شد، 

برای مدت کوتاهی بندر به اشغال مهاجمان اروپایی درآمد و انحصار  3121و فرانسویان قرار می گرفت. در سال چه گاه مورد حمله انگلیسی ها 

 تجاری اسپانیایی ها به خطر افتاد. 

 پادشاهی شکر

ودی زو زمانی که فرانسویان در هائیتی مشغول تعقیب یک برده شورشی بودند، به این جزیره راه یافت. به  3133صنعت شکر در سال 

هزار برده سیاهپوست آفریقایی هم به این کشور آورده شدند که تعداشان به مراتب  111سال،  11کشت نیشکر در کوبا توسعه یافت. در خالل 

 دوبیشتر از سفیدپوستان اروپایی بود. کوبا کم کم به بزرگ ترین تولید کننده شکر دنیا تبدیل می شد.ایاالت متحده نیز به تازگی استقالل خ

 را به دست آورده بود. برگ ترین بازار مصرف شکر کوبا به شمار می رفت.

فقط دو مستعمره اسپانیایی در قاره آمریکا باقی ماند. کوبا و پورتوریکو،  3518قدرت اسپانیایی ها رو به زوال بود، چندان که تا سال 

از اسپانیا خریداری کند، اما استعمارگران اسپانیا تمایلی برای  دو بار تالش کرد جزیره کوبا را 3581و  3515ایاالت متحده طی سال های 

 فشار ملی گراها برای کسب حاکمیت ملی آغاز و به زودی به آتشی مهار نشدنی تبدیل شد. 3581فروش از خود نشان ندادند. طی دهه 
 

 جنگ ها استقالل

زدند. یعنی زمانی که کارلوس مانوئل دی سپدس  3525 جرقه جنگ های استقالل را کشاورزان ایالت شرقی کرایوال در دهم اکتبر

هزار اسپانیایی در جریان این درگیری ها کشته شدند، ولی در فوریه  51هزار کوبایی و  111تصمیم گرفت بردگی را ملغی کند. بیشتر از 

ایاالت متحده به قیمت هایی بسیار ارزان، سرمایه داران  3521رهبران شورشیان مجبور شدند پیمان صلح را امضاء کنند. در اواخر دهه 3515
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درصد زمین های کشاورزی کوبا در دست آمریکائیان  11مزارع کشاورزی را زمین داران ورشکسته اسپانیایی خریداری کردند. در آن زمان حدود 

ران اسپانیایی توسط خوزه مارتی درصد شکر تولیدی این کشور هم روانه بازار ایاالت متحده میشد. جنگ دوم بر علیه استعمارگ 31بود و 

قهرمان ملی کوبا آغاز شد. وی که نویسنده ای مستعد و طرفدار سرسخت آزادی ها و عدالت اجتماعی بود. در هنگام تبعدی از کشور، مبارزات 

مبارزه همچنان ادامه یافت. در خود را آغاز کرد. وی که در مورد استیالی آمریکا نیز دائم هشدار می داد، در نخستین ماه جنگا کشته شد، اما 

جنبش مبارزه بر علیه ایاالت متحده در بندر هاونا آغاز شد. ایاالت متحده اسپانیا را نکوهش کرد و چند ماه بعد، شعله های  3535فوریه سال 

این کشور بر  3311در سال  جنگ همه را فرا گرفت. در ماه جوالی اسپانیایی ها تسلیم شدند و ایاالت متحده جزیره کوبا را اشتغال کرد.

 مبنای قانون اساسی جدید که توسط آمریکائیان ارائه شده بود، استقالل خود را بازیافت. این امر سبب شد ایاالت متحده خود را محق بداند

یگاه دریایی بزرگ احداث هر گونه که بخواهد در امور داخلی کوبا دخالت کند. آمریکا در خلیج گوانتامو، واقع در خاک کوبا، برای خود یک پا

 کرد که تاکنون نیز پا برجا مانده است.
 

 دیکتاتوري و گانگسترها

پنج دهه بعد، فساد و بی کفایتی سراسر کشور را فرا گرفت و سلطه آمریکائی ها بر اقتصاد، این کشور رو به فزونی نهاد. شکر و تنباکو 

ات کوبا با اعمال تعرفه های ترجیحی از ایاالت متحده تأمین میشد. توریسم رو به به ایاالت متحده صادر می شد و در مقابل سه چهارم وارد

وشه گ گسترش بود و قماربازان، زنان منحرف و گانگسترها از میامی تا نیویورک رو به سوی هاوانا داشتند. بیکاری و فقر رو به افزایش بود و در

 و کنار کشور به آن توجهی نمیشد.

ن جوان پلیس به نام فولجنسیو باتیستا قدرت را در دست گرفت. فساد نظام مند و فشار وحشینه سیاسی از یک ستوا 3311در سال 

او قول داد نظم و دموکراسی را به کشور باز گرداند. انتخابات برگزار شد و همان گونه که  3381ویژگی های دوران حکومتی او بود. در سال 

دکسو برنده شد. ولی دولت انتخابات را باطل اعالم کرد. دیکتاتوری باتیستا و همپالگی هایش آغوش انتظار میرفت حزب لیبرال پارتیدو ارتو

 خود را به سوی جرایم سازمان یافته گشودند. ارتش و پلیس مخفی مامور حفظ نظم بود و هزاران تن، شکنجه و اعدام شدند.

 انقالب پیروز میشود

دانشجو به رهبری حقوق دان جوانی به نام فیدل کاسترو به پایگاه ارتش در سانتیاگو  نظامی و 311بیش از  3381جوالی سال  12د 

سال زندان محکوم شد، ولی دو سال بعد به واسطه  38دی کوبا حمله کردند. حمله ی نافرجام که اغلب شورشیان کشته شدند. کاسترو به 

قالبی او، از جمله برادرش رائول و پزشک انقالبی آرژانتینی چه گوارا فشار مردمی مشمول عفو گردید و به مکزیک مهاجرت کرد. دوستان ان

تن از هم رزمانش با یک کشتی بادبانی کوچک به نام گانما از مکزیک حرکت  53، کاسترو و 3382دور از او جمع گشتند. در دسامبر سال 

ا مانسترا مستقر شدند و به آرامی حمایت و پشتیبانی دهقانان را کردند. انقالب کوبا دیگر آغاز شده بود. چریک ها در پایگاه خود واقع در سیر

به دست آوردند. در شهرها مقاومت زیرزمینی رشد کرد، اعتراض ها نمود یافت و نیروهای جدید مردمی به مبارزان پیوستند. در ماه می سال 

آن ها به نحو رقت باری شکست خوردند. حمایت و محبوبیت  هزار سرباز اعزام کرد تا چریک ها را سرکوی کند، اما 31باتیسا به سرعت  3385

 3383انقالبیون به سرعت در میان سربازان باتیسا هم نفوذ یافت. سرانجام ارتش دیکتاتوری شکست خورد و در یکی از روزهای آغازین سال 

ساله بود و روز هشتم ژانویه همان سال به هاوانا  11میلیون دالر به جمهوری دومینیکن پناهنده شد. آن زمان کاسترو  11باتیسا با برداشتن 

 ژانویه بیش از یک میلیون نفر به خیابان ها ی هاوانا ریختند و پیروزی انقالب را جشن گرفتند. 18وارد شد او خود را نخست وزیر نامید. روز 
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