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  کوبا در سياسی آگاھی
 درنظر "ھاتوده مستقيم برمشارکت مبنی يا مستقيم دمکراسی" شکل عنوانبه را ستیسوسيالي دولت انگلس و مارکس

 خواھد تشکيل سياسی ھایارگان از دولت اين .دانستندمی بورژوائی دمکراسی نمايندگان نظام مقابلۀ نقط را آن گرفته،

 در و ھرگاه تواندمی پرولتاريا .گيردیم عھدهبه پرولتاريا مستقيم نظارت تحت را گذاریقانون و اجرائی کارھای که شد

 مدعی کشورھای در دمکراسی شکل اين آيا که بحث اين .کند منحل يا مستقر را ھاارگان اين باشد الزم که صورتی

 طريق از دولت که، دارندمی اظھار کوبا رھبران .است باقی خود جای به نه يا است يافته استقرار سوسياليسم

 با .است بوده پرولتاريا منافع معرف ھمواره کردمی اعمال کشور خارج و داخل ضدانقالبی عناصر عليه که ديکتاتوری

 از "دھقانان و پرولتاريا ديکتاتوری" اين اند،داشته ابراز انقالب از را خود پشتيبانی ًمکررا پائين طبقات که اين وجود

 اشکال طرح ابتکار ءابتدا ھمان از رھبری .است شده الاعم کارگران و دھقانان مشارکتبی و انقالبی پيشگامان طريق

  .گرفت دستبه را (CDRS) "انقالب از دفاع ھایکميته" نظير ھا،توده بسيج

 دارای که کارۀ حوز از استسازمانی" که کنيم تعريف شکل اينبه قراردادی طوربه را دولت توانيممی زير تفسير در

 منظور اينبه خشونت اين داریسرمايه جوامع در ."است جامعه ديگر شتگانگما تمامی عليه خشونت اعمال قدرت

 اين .دھند انجام کامل طوربه کندمی تعيين کار ۀحوز که را وظايفی جامعه گماشتگان که کند تضمين که رودمی کاربه

 از معينی شکل و توليد وسائل خصوصی مالکيت ۀپاي بر که است اقتصادی سازمان از خاصی نوع مطابق وظايف

 اينبه که جوامعی مھم مظاھر از يکی ًظاھرا، .است گرفته قرار اجتماعی توليدات توزيع و توليد جريان بر نظارت

  .يابدمی استقالل آن در اقتصادی سازمان که است یاشيوه است، يافته سازمان طريق

 ھاآن مادی قدرت اساسبه که را مسائلی ايدئولوژيک، ۀسفسط از معينی شکل طريق از اندتوانسته حاکم ھایگروه

 توليد، جريان لوکنتربه که نوع آن از ھائیپرسش رو، اين از .سازند دور سياسی ھایبحث ۀعرص از شودمی مربوط

 که اين وجود با يابد،می ارتباط اجتماعی توليدات مصرفبه و  است نھفته سرمايه انباشت در که مالکيتی حقوقبه

 که داریمعنی اصطالحات با  .ماندمی پنھان نظر از زيادی حدود تا دھد،می تشکيل را جامعه "اقعیو" ھایپايه

 که آنبی توانمی طريق اين از و کندمی جلوه "صرف قدرت بازی" صورت به سياست است، برده کاربه ]١[باالندير

  .گذاشت نمايشبه را آن آداب کشيد، ميانبه را حاکمه طبقات قدرت مادی مبانی پای
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 گمشاتگان بر که بردمی کاربه امر اين تضمين جھت در را خشونت اعمال قدرت دولت سوسياليستی جوامع در ّاما

 است، شده استوار توليد وسايل مالکيت سوسياليستی اشکال مبنای بر که کار تقسيم نظام يک در را خود نقش جامعه

 که موقعی تا حداقل کار، المللیبين تقسيم نظام در "خشونت اعمال ۀوسيل" عنوانبه دولت بقای .کنندأ ايف کامل نحوبه

 درک ًظاھرا .بود خواھد الزامی نداده رخ توليدی نيروھای تروسيع ۀتوسع و نيافته خاتمه پرياليستیام تھاجم تھديدھای

 سياسی فرھنگ يک ايجاد برای که باشد داشته اعتقاد رسدمی نظربه و  است گونه بدين فوق مسائل از کوبا رھبری

 مردم که است موقع آن در فقط .يابد رسوخ جامعه در بتواند سوسياليستی وظايف تا داريم نياز مقدماتی یادورهبه نوين،

 بين از بورژوائی سياسی فرھنگ بقايای که ھمين سپس، .گيرند دستبه را دولت و اقتصاد مستقيم نظارت توانندمی کوبا

  .کرد برقرار را سوسياليستی دمکراسی توانمی رفت

 اسوالدو کرد، تأکيد کوبا انقالب سوسياليستی خصلت رب ًعلنا کاسترو فيدل که ھنگامی ھا،خوک خليج تھاجم از بعد

 بتواند تا کردمی صبر مدت ھمه اين انقالب بايستیمی چرا که داد توضيح رسيد، جمھوری رياستبه بعدھا که دورتيکوز

 عقايد ما، کارگران از عظيمی بخش برای حتی ما مردم از عظيمی بخش برای ..." :کند معرفی سوسياليستی را خود

 )علت اينبه پس( ...است انگيز شگفت نآ اسم خاطربهً صرفا است، تاريخی ٔدوره اين انقالبی ھایايده که سوسياليستی

 آن که کنندمی تصديق يا يابندمی در روز يک شدند متحد ما اقتصاد در انقالبی تحول اين از پشتيبانیبه که مردمی ...

 ھمه اين که انقالبی و بود، کوبا مردم تاريخی بزرگ پيروزی که انقالبی ند،کرد پشتيبانی آن از و تحسين که را چيزی

 ايدئولوژی"حاکميت که کندمی اواستدالل بنابراين، ]٢[."است سوسياليستی انقالب يک آورده، وجودبه فراوان تحوالت

 دمکراسی استقرار مناقع اين کامل درک بدون و ساخته مخدوش را دھقان و کارگرۀ طبق تاريخی منافع "بورژوائی

   .نيست پذيرامکان سوسياليستی

 و بود شده سرنگون يکبارهبه باتيستا که دھدمی توضيح انقالب ٔتاريخچه یبندجمع در بعد سال دوازده کاسترو، فيدل

 :وجود اين با

 :جوکنيد و جست ذيل درلينک را کامل متن
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 دردانشگاه التين مريکایا مطالعات مرکز پژوھشی عضو (Antonio Jose Herrera) ھررآ خوزه آنتونيو* 

   .است کرده بازديد کوبا از ١٩٧۶ سال در او .است پتزبورگ
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