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Extended Abstract 

Introduction 

The political function of the various units within the country depends on the type of government 

and political system in the country. Most researchers merely describe the functional and 

structural features of space policy management and explain how countries are divided and 

ignore the impact of different factors on the way political management of space has been. 

Governments have to reorganize their territory politically in order to govern and govern their 

territory. Also, the level of power and authority of the regions within the countries depends on 

the type of political system governing the countries. The context and framework of the 

administrative organizational structure of a country is determined by the political management 

of space. If the system of political management of space is hierarchically high, the 

organizational structure will also tend to be high. The high structure, in addition to slowing 

down the information process, has led to the expansion of bureaucracy due to the need for 

facilities, resources and manpower, and the complication of bureaucracy, waste of resources and 

high costs. Marxism has been chosen as a discourse centered on justice, and Castro-era Cuba 

has been chosen for analysis as a country influenced by this discourse. In Cuba after the 1959 

revolution against the dictator Batista, the centralist structure that prevailed during his time 

continued in a different way. Cuban society before the revolution was different from the 

civilized societies of the time, the fundamental distinction between the deprived and the 

affluent, the rulers and farmers and citizens of Havana with other peoples, had created a rift that 

could make Cubans two separate nations. A select group of prominent government officials, 

army officers, and landowners ruled the community, and the rest of the people lived in 

deplorable living, health, and educational conditions.This study is about the political 

management of space in Cuba after the 1959 revolution. 

 

Methodology 

The nature of exploratory research is descriptive-analytic and uses library resources, and the 

method is also influenced by the provocative methods; discourse is, according to a dominant 

definition, intellectual and practical logic ruling over a specific time and place, the ideology of a 

state Can be considered a hegemonic discourse. Using the method of Laclau and Mouffe 

discourse analysis to analyze phenomena, events and socio-political issues requires accurate 

knowledge of the concepts used by the two, as long as the researcher has not learned these 

concepts properly, their application and formulation in various subjects. It is difficult and 
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impossible, the most important concepts and terms of Lacla and Mouffe that are often used in 

this research are such as articulation, domain of discourse, obstruction, chain of equivalence and 

so on 

 

Results and discussion 

The ideology of government in Cuba has had a special impact on its political management. The 

characteristics of Cuba in the form of the analysis of the discourses of Lacla and Mouffe, 

describe and then influence the dominant discourse on Cuba in its political management after 

the 1959 revolution. After the revolution, ideology of Marxism paid attention to the necessity of 

paying attention to all aspects of the Cuban nation, and it became apparent on all issues of this 

country. At periods in the life of Cuba's socialist system over the past 60 years, this discourse 

has had its weaknesses. Not all Cubans agreed with the new regime, and the US-backed 

opposition created problems for a goal-oriented and egalitarian justice discourse. The popular 

discourse in post-revolutionary Cuba was easily introduced to the traditional society of the 

country. People had not forgotten the bitter experience of the Spanish, American and colonial 

period of Batista and his allies, the new discourse gained credibility with them. The type of 

government in Cuba is centralist and simple, and the main powers and institutions of 

government are all concentrated in Havana. All states are under the control of the central 

government and are subordinate to the government in important decisions and have no special 

autonomy. This centralism is also one of the policies of the Cuban revolutionary discourse. 

Autonomy has been widely condemned for economic sabotage and interaction with the United 

States since the beginning of the revolution, and states are unlikely to become autonomous for 

many years to come. The states have full authority over local affairs, and all elements of local 

government are elected by the local people, but the policy of most local policies is also 

determined by the Communist Party offices there, although this has changed since the 

constitutional amendment. 

 

Conclusion 

From the research results, it appears that Cuban political management of space is centered on 

the separation of powers and recognizes the constitution of civil and religious freedoms. The 

blockade of the Cuban revolutionary discourse after the collapse of the Soviet Union led to a 

revision of the constitution, which has guaranteed the revision and revision of the entrenchment 

of Cuban revolutionary discourse 
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 1959 انقالب از پس  کوبا کشور در فضا سیاسی مدیریت گفتمان تحلیل

 
 ، ایرانتهران تهران، دانشگاه سیاسی، جغرافیای دانشیار - 1افضلی رسول 

 ، ایرانتهران تهران، دانشگاه سیاسی، جغرافیای انشیارد -حسن کامران 

 ایران مشهد، ،مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی، جغرافیای دکتری دانشجوی -شجاع  عابدی فرزاد

 
 10/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 10/01/1400تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

مـدیریت  های مختلف درون کشوری به نوع حكومت و سیستم سیاسی کشـور بسـتگی دارد.کارکرد سیاسی واحد

ه توصـیف بـ ترین سطح سیاسـی اسـت. بیشـتر پژوهشـگران صـرفاًسیاسی فضا، بیشتر تسهیل حاکمیت تا پایین

ثیر وجـه بـه تـأکارکردی و ساختاری مدیریت سیاسی فضا و تشریح چگونگی تقسیمات کشوری اکتفا کـرده و از ت

 -تـوا توصـیفیاند. ماهیت پـژوهش اکتشـافی بـوده و محعوامل مختلف بر شیوة مدیریت سیاسی فضا غافل بوده

ک تعریـف تمان طبق یای استفاده شده است. گفتحلیلی و مبتنی بر روش تحلیل گفتمان است و از منابع کتابخانه

 تـوانا مـیردئولوژی یک حكومت مسل ، منطق فكری و عملی حاکم بر یک دورة زمانی و مكانی خاص است، ای

ضـای آن یک گفتمان هژمونیک محسوب کرد. ایدئولوژی حكومت در کوبا تـأثیر خاصـی بـر مـدیریت سیاسـی ف

بر کوبـا  فتمان حاکمهای کوبا در قالب تحلیل گفتمان الکال و موفه، تشریح و سپس تأثیر گگذاشته است. ویژگی

یـدئولوژی ا 1959تحلیـل و بررسـی شـد. بعـد از انقـالب  1959در مدیریت سیاسی این کشـور بعـد از انقـالب 

مـود پیـدا یـن کشـور نمارکسیسم، ضرورت توجه به همۀ آحاد ملت کوبا را مورد توجه قرار داده و در همۀ مسایل ا

ا بـوده و ر تفكیـک قـوبآید که، مدیریت سیاسی فضا در کوبا تمرکزگرا با تكیه کرد. از نتایج پژوهش چنین بر می

روپاشـی بـا بعـد از فشناسد. انسداد گفتمان انقالبـی کوهای مدنی و مذهبی را به رسمیت میاساسی آزادی قانون

ا تا امروز بی کوبا رشوروی موجب بازنگری در قانون اساسی شد، که این اصالح و بازنگری استیالی گفتمان انقال

 تضمین کرده است.

 

 .سوسیالیسم موفه، و الکال فضا، اسیسی مدیریت کوبا، انقالب گفتمان، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
هـا نسـبت بـه در توسعۀ کشورها و همین طور نحوه ادارة مطلوب کشـورها؛ دولـت 1به دلیل اهمیت مدیریت سیاسی فضا

گیـری و تقسیم و سازماندهی فضای سرزمینی خود به شكل مناسب، توجه جدی دارند. سطح اختیـارات و قـدرت تصـمیم

هـای حدهای مختلف درون کشوری به نوع حكومت و سیستم سیاسی کشـور بسـتگی دارد. در سیسـتمکارکرد سیاسی وا

متمرکز و یكپارچه اختیارات و قدرت این فضاها محدود بوده و تا حد زیادی تـابع حكومـت مرکـزی اسـت. در ایـن نـوع 

گیـری و یـارات و قـدرت تصـمیم(. سـطح اخت370: 1381)حافظ نیا، باشدها مدیریت به صورت سلسله مراتبی میسیستم

باشد. یكی کارکرد سیاسی واحدهای تقسیمات درون کشوری تا حد زیادی تابع نوع دولت و سیستم سیاسی سطح ملی می

تـاری   -اجتماعی -های مدرن بح  مدیریت سیاسی فضاست که عوامل سیاسیترین مباح  دولتترین و مهماز حساس

شناسی نظـام حكـومتی بـه لبد. مدیریت سیاسی فضا به عنوان شاخصی برای گونهطو فرهنگ یک جامعه را به کمک می

هـای همگـن بندی یـک پهنـۀ سـرزمینی براسـاس عوامـل و محـدودهرود. منظور از مدیریت سیاسی فضا تقسیمکار می

طلوب و منطقـی از برداری ماجتماعی، محیطی، اقتصادی، سیاسی و اداری به منظور اداره و مدیریت بهینۀ سرزمین و بهره

بندی سـطح یـک سـرزمین بـه باشد. به تقسیممنابع در راستای برقراری توسعه پایدار و به منظور ایفای نقش سیاسی می

های معین که در فضای درون کشوری بـه تقسـیم پهنـۀ سـرزمین ملـی واحدهای متمایز سیاسی براساس معیار و مالك

شود. مدیریت سیاسی فضا از اهم مسائلی است که در ریت سیاسی فضا گفته میپردازد، مدیهای معین میمبتنی بر مالك

برداری بیشتر بـه های اقتصادی، اجتماعی و ادارة بهتر سرزمین و بهرهریزییک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه

دهـی سیاسـی قلمـرو خـود از سـازمان ها برای ادارة سرزمین خود و اعمال فرمانروایی بر آن، نـاگزیرآن توجه کند. دولت

باشـد. هستند. همچنین سطح قدرت و اختیارات نواحی داخل کشورها وابسته به نوع نظام سیاسی حاکم بـر کشـورها مـی

کند. چنانچه نظام مدیریت سیاسی ظرف و چارچوب ساختار تشكیالتی اداری یک کشور را مدیریت سیاسی فضا تعیین می

بی بلند )مثل ایران کشور، ایالت، بخش، دهستان( باشد ساختار تشكیالتی نیز متمایـل بـه بلنـد فضا به لحاظ سلسله مرات

کند، به دلیل نیاز به امكانات، منابع و نیروی انسـانی رسانی را کُند میخواهد بود. ساختار بلند، عالوه براینكه فرایند اطالع

های زیاد )بـه ویـژه سی اداری، اتالف منابع و تحمیل هزینهزیاد باع  گسترش دیوانساالری شده و پیچیده شدن بوروکرا

 مانـدگی را بـه دنبـال خواهـد داشـتبر دوش مردم و کُندی فرایند توسـعه و عقـب های جاری در مقابل عمرانی(هزینه 

بیشتر پژوهشگران صرفاً به توصیف کارکردی و ساختاری مـدیریت سیاسـی فضـا و تشـریح  (.15-60: 1391،پور)احمدی

انـد. گونگی تقسیمات کشوری اکتفا کرده و از توجه به تأثیر عوامل مختلف بر شیوة مدیریت سیاسی فضـا غافـل بـودهچ

اسـتفاده کـرد، گفتمـان  2توان از روش تحلیل گفتمـانبرای تببین و شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مدیریت سیاسی فضا می

)افضـلی،  ة زمانی و در یک ظـرف مكـانی خـاص اسـتطبق یک تعریف مسل ، منطق فكری و عملی حاکم بر یک دور

توان یک گفتمان هژمونیـک محسـوب کـرد، آید، ایدئولوژی یک حكومت را میچنانچه از این تعریف بر می .(262:1396

به عنوان مبنای تحلیل مـدیریت سیاسـی فضـا در کوبـا اسـتفاده شـده  4و موفه 3بدین سبب از روش تحلیل گفتمان الکال

داننـد. در تحلیـل گفتمـان بـه و موفه مهمترین نقش گفتمان را در حوزة مفهوم پردازی سیاست و قدرت میاست؛ الکال 
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مثابۀ روش، اولین قدم شناسایی دو گفتمان متخاصم و یافتن غیریت آنها و سپس تعیین مقطع زمانی و مكـانی پـژوهش 

بـه  1گیرد و کوبـای دوران کاسـتروکز آن قرار می(. مارکسیسم به عنوان گفتمانی که عدالت در مر6: 1383)سلطانی، است

علیـه  1959عنوان کشوری که متأثر از این گفتمان است، برای تحلیل انتخاب شده است. در کشور کوبـا بعـد از انقـالب 

ه ، ساختار تمرکزگرایی که در دوره او رواج داشت به شكل دیگری ادامه پیـدا کـرد. جامعـ2دیكتاتور این کشور یعنی باتیستا

کوبا قبل از انقالب، متفاوت با جوامع متمدن آن روزگـار بـود، تمـایز اساسـی بـین محرومـان و قشـر مرفـه، حاکمـان و 

ها را دو ملت جداگانه فرض کرد. شد کوباییکشاورزان و شهروندان هاوانایی با سایر مردم، شكافی ایجاد کرده بود که می

ران ارتش و زمینداران بـر جامعـه حكمرانـی کـرده و بقیـۀ مـردم در یک گروه متشخص از مقامات برجسته دولتی و افس

(. طبقـۀ حـاکم از مـردم 7-6: 1361)کمالی طـه، کردندوضعیت اسفناکی از نظر معیشتی، بهداشتی و آموزشی زندگی می

 ندکردنـد و پنـداری دیگرانـی کـه سـاکن هاوانـا نبودنـد خـارجی و بیگانـه هسـتیـاد مـی« مـردم داخلـه» هاوانا با نام

(Alonso,2011:28 .) 

وبـا دئولوژی انقالبیـون کدر کوبا شده و گفتمان جدیدی را حاکم کرد که متأثر از ای 1959چنین وضعیتی منجر به انقالب 

در حـوزة  ت کوبـا رابه رهبری فیدل کاسترو بود. ایدئولوژی مارکسیسم، عدالت محوری و ضرورت توجه به همۀ آحاد ملـ

عی بر این است ن پژوهش سر داده و این گفتمان در همۀ مسائل این کشور نمود پیدا کرد. در اینظر و عمل مورد توجه قرا

بـا در کشـور کو واکاوی شده و ارتباط آن با مـدیریت سیاسـی فضـا« عدالت محوری»که گفتمان مارکسیسم با مرکزیت 

 .تحلیل و بررسی شود

 

 مبانی نظری
 گفتمان الکال و موفه

سـیال  ریـف گریـز وای است که مانند بسیاری از مفاهیم پست مدرن تعمطالعاتی میان رشته تحلیل گفتمان یک گرایش

بـاط سـاختار بـا اکالمی و ارتهای گفتار و نوشتار و ارتباط فردر تحلیل گفتمان باید مجموعۀ شرای  اجتماعی، زمینه است.

ورود بـه اذهـان  ارد، اما بادای ر واژه مفهوم ویژهها در یک گزارة کلی در نظر گرفته شوند، چون در تحلیل گفتمان هواژه

وشـته زلیـک ( ن1952) ناصطالح گفتمان ظاهراً اولین بـار در مقالـه تحلیـل گفتمـا کند.گوناگون معانی متفاوت پیدا می

ها اد. بعـددمان انجام های جدی را سورسور زبان شناس سوئیسی در زمینه تحلیل گفتاما اولین تالش هریس به کار رفت.

 نسانی تعمیم داد.اکل علوم  الکال و موفه توانستند این نوع تحلیل را وارد حوزه علوم سیاسی کنند و میشل فوکو آن را به

نظریه خود را بـا  هو موف الکال(. 1390:92،)مقدمی این واژه اولین بار توس  داریوش آشوری وارد ادبیات سیاسی ایران شد

یشیدن راجع ی برای اندیعنی مارکسیسم و ساختارگرایی بنا کردند. اولی، نقطه شروعتلفیق و اصالح دو سنت نظری عمده 

 نت را در قالب یـکساین دو  هوفالکال و مو  معنا های دربارها قرار داد و ساختارگرایی نظریهبه امر اجتماعی در اختیار آن

گـرا یعنـی ختت نظـری سـان دو، ریشه در دو سنگفتمان آ ۀنظریه پساساختارگرا با یكدیگر تلفیق کردند. بنابراین، نظری

 (.1396:287)افضلی، مارکسیسم و زبان شناسی ساختگرای سوسور دارد

اجتماعی مستلزم شناخت  -استفاده از روش تحلیل گفتمان الکال و موفه برای تحلیل پدیدارها، رخدادها و مسائل سیاسی

دامی که پژوهشگر این مفاهیم را به درستی فـرا نگرفتـه باشـد، دقیق مفاهیم به کار گرفته شده از سوی این دو است، ما
                                                           
1  . Fidel  Alejandro Castro 

2  . Fulgencio Batista 



 1400 تابستان، 69، شمارۀ 19، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       4

ترین مفاهیم و اصطالحات الکال و موفه گوناگون دشوار و ناشدنی است، مهم هایبندی آنها در موضوعکاربست و صورت

 که اغلب در این پژوهش نیز استفاده شده، از قرار زیر است:

 شود.بندی حاصل میلکلیت ساختاردهی شده که از عمل مفص گفتمان؛ 

  ه  اصـر در نتیجـای بین عناصر شود، به نحوی که هویت این عنهرعملی که منجر به برقراری رابطهمفصل بندی؛

 بندی تعریف شود.عمل مفصل

 توانایی یک گفتمان برای تثبیت نسبی معنا در بافت محدود و مشخص است هژمونی؛. 

 هـر رودار میها به کتوضیح چگونگی موفقیت و پیروزی گفتمان این دو مفهوم برای قابلیت دسترسی و اعتبار؛ .

 دهدی قرار میالن اجتماعدسترس عام راهای شناور خاتمه دهد، آنها گفتمانی که بتواند به خالء و ابهام معنایی دال

ن با اصول ای آن گفتمد. اما به شرط آنكه اصول پیشنهادنسازامكان هژمونیک شدن آن گفتمان را فراهم می آنها و

 شود.. به این امر قابلیت اعتبار گفته میسازگار باشندجامعه 

 اگون تـالش درهـای گونـو گفتمـان سـتاند که معنای آنها تثبیـت نشـده اهاییعناصر، نشانه ها؛و وقته عناصر 

و به هویت و  ندادی شدهند که در درون یک گفتمان مفصل بنامعنادهی به آنها دارند. وقته ها، آن دسته از عناصری

 اند.معنای موقت دست یافته

 ر، م ارزی، عناصـهـپوشـانند. در ها را میهم ارزی تفاوت ةها از طریق زنجیرگفتمان هم ارزی و تفاوت؛ ۀزنجیر

ایـن  رند. در برابـشـوکند منحـل مـیدهند و در معنایی که گفتمان ایجاد میمعناهای گفتمان رقیب را از دست می

ه برجسـت« گـریدی»وت به خصلت متكثر جامعه اشاره دارد و از اینجاست که مفهوم خصـومت و ، منطق تفامفهوم

 شود.می

  معنایی. تثبیت موقت معنای یک نشانه در یک گفتمان و توقف موقت در روند بی ثباتیانسداد یا توقف؛ 

اصـی ر معـانی خبـفتمان ها اشخاص، مفاهیم و عبارات و نمادهایی هستند که در چارچوب یک گدال و مدلول؛ دال

ا دیـدن آن بای است که مدلول نشانه شود.معنا و مصداقی که دال بر آن داللت دارد مدلول نامیده می داللت دارند.

 (.1377:123)مارش و استوکر، شوددال مورد نظر معنا می

  شوند.بندی میای است که سایر نشانه ها حول آن مفصلنشانهمرکزی؛ دال   

 اردص استقرار دگفتمانی خا ۀای که حاوی معانی اضافه است و در بیرون از منظوممحفظهگی؛ گونگفتمان ۀحوز 

 دهد.های مخالف گفتمان مسل  را درون خود جای میو به نوعی مدلول

 د غیریـت و خود حاصل رش حوادث این و است قراری یک گفتمان ماحصل حوادثیبیقراری یا از جاشدگی؛  بی

مفصـل  ادفی بـودنبه تصـ و اند. ازجاشدگی، تمایل به فروپاشی نظم و افول گفتمان موجود داردهخصومت در جامع

 های اجتماعی اشاره دارد.بندی

  عی اجتمـا ةحـوز برابر هر گونه تصور ذاتی و ضروری در در هاین مفهوم نزد الکال و موفمشروط/ محتمل بودن؛

 .گیردقرار می

  ق یـر و از طریـغدارای ذات و هویت ثابتی نیستند؛ هر چیـزی در ارتبـاط بـا از آنجا که اشیا ضدیت یا خصومت؛

 کنند.خصومت با آن هویت پیدا می

  پذیرند که هویت سوژه به شكل گفتمانی سـاخته شـده؛ امـا دیدگاه آلتوسر را در این مورد می هالکال و موف؛ سوژه
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 (.270-254: 3961)افضلی، نمایندداللت ضمنی نظر او بر جبرگرایی را انكار می

یی نسبتاً ها، ویژگیی تحلیل گفتمان الکال و موفهایدئولوژی مسل  یک حكومت و ساختار اقتصادسیاسی آن طبق نظریه

وة نگـرش بـر ر فضـا و شـیتوان از آن به نام گفتمان یاد کرد و این گفتمان اثر مستقیم بـمنسجم و یكپارچه دارد که می

ا تشـریح و ک جامعـه ری توان با استفاده از چنین تحلیلی، مدیریت سیاسی فضـا در یـمدیریت آن دارد، به همین دلیل م

ینش رهبران جدیدش به شرای  خاصی را از نظر اقتصادسیاسی و ب 1959بندی کرد و کشور کوبا، که بعد از انقالب صورت

 کرد، برای این تحلیل انتخاب شده است.جامعه، سیاست و اقتصاد تجربه می

 

 روش پژوهش
ای اسـتفاده هش از منـابع کتابخانـدر این پژوه تحلیلی است. -ماهیت این پژوهش اکتشافی بوده و از نظر محتوا توصیفی

سـت کـه در گرااثبات های فراهای فرا اثبات گراست و تحلیل گفتمانی یكی از همین روششده و روش نیز متأثر از روش

با را در قالـب های کوژگیابتدا وی شده تارفته است. در این پژوهش سعی های اخیر مورد توجه قرار گعلوم انسانی در دهه

شـور بعـد از اسـی ایـن کثیر گفتمان حاکم بر کوبا را در مدیریت سیأتحلیل گفتمان الکال و موفه، تشریح کرده و سپس ت

 .شود( تحلیل و بررسی 1959انقالب علیه باتیستا )

 

 محدوده موردمطالعه
کیلـومتر مربـع دارد و از جملـه کشـورهای طویـل  110681ای کارائیب است کـه مسـاحتی معـادلای در دریکوبا جزیره

 برابر عرض کشور است. جمعیت کوبا براساس آخرین سرشـماری 7کیلومتر و حدودا  1250شود که طول آن محسوب می

کننـد. موقعیـت زنـدگی مـیهزار کوبایی هم در کشورهای دیگـر  400باشد و حدود نفر می 11.380.000( بالغ بر 2018)

درجه طول غربی است. تنها مرز زمینی آن بـا پایگـاه دریـایی  80دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  21ریاضی این کشور

)کمـالی  باشد و قسمت غربی کشور در دهانۀ خلج مكزیک و قسمت شرقی آن مشرف به اقیانوس اطلس استآمریكا می

Huberman ) درصد آن مسطح و برای کشاورزی مناسب اسـت 60توایی دارد و (. این کشور اقلیم نیمه اس1361:3طه،

1960:4Sweezy,& .)  

نیـز تـاثیر  ردمـان کوبـاها بوده است و این مورد بر نـژاد ماین کشور از زمان کشف توس  کلمپ تحت استعمار اسپانیایی

از  گ برای اسـتقاللاولین جن وست هستند.درصد مردم کوبا سفید پوست و باقی دو رگه و سیاه پ 64گذاشته به طوری که

داخله کرد و اسپانیا را مجبـور م( 1898تا  1895ایاالت متحد امریكا در قیام دوم ) اما ،( ناموفق بود1878تا  1868اسپانیا )

 ( اسـتقالل1909تا  0619و  1901تا 1899 )حكومت امریكایی ةولی تا بعد از دو دور .به چشم پوشی از این جزیره ساخت

 نـدای رنج بردقیر کنندهها از فقر تحهای فاسد، اکثر کوباییتحت حكومت یک رشته از دولت(. 1394:6)رایس، تثبیت نشد

 (.,30:2001Hudson) سقوط کردکاسترو و همراهانش دیكتاتوری باتیستا به دست  1959 سال در و سرانجام

ده مالكین به صورت گسترده تقسـیم شـده بـود بـه دلیـل رهایی که طی مبارزات علیه اسپانیا بین خدر قرن بیستم زمین

پذیر بـا اقتصـادی تـک ثبات و صدمهبی ایصنعت نیشكر دوباره دست چند نفر متمرکز شد و کوبا تبدیل به جامعه ۀتوسع

 هـا حقـوخ خـود بـرو کارگران روزمرد شد. حتی اگر دهقان کوبایی های فئودالآمریكایی،  محصولی متشكل از بازرگانان

خریدنـد و طبقـات بـاالی جامعـه کوبـا نیـز این حق را می به آسانی بازرگانان آمریكایی ،کردندان را اثبات میشهایزمین
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 .به سرعت به مالكیـت آمریكاییـان درآمـد های کوبا اغلب وبه همین دلیل زمین ؛طرفدار منافع بازرگانان آمریكایی بودند

شان ی زندگییوستارحدود یک میلیون کارگر  ، به طوری کهگران روستایی بودسنگینی بار فقر در این جزیره بر دوش کار

شـد امـا در واقع تعداد کارگران مرتب بیشتر مـی .ها کار مداوم و سالیانه داشتنددرصد از آن 15وابسته به شكر بود و فق  

-ارع را اداره مـیزدرصـد از مـ 80 حدود اربابان به بیانی بهتر د.شکار شكر ثابت بود و ارزش کار کارگر به مرور کمتر می

در این مناطق شكاف وسیعی بین فقیر و غنی ایجاد شد  . به همین دلیلکردندکردند اما فق  یک پنجم از آن را کشت می

رغم علی بود. این شكاف تقریبا کمتر کشت به دلیل تنوع بیشتركین بود، درصد که در اختیار خرده مال 20و فق  در همان 

امـا  ،زمین قابل کشت زیاد بـودو ای توان تولید مواد غذایی متنوع و متعددی را داشت به دلیل اقلیم نیمه حاره باواینكه ک

 و مقادیر کثیـری بـرنج اغلب بود مجبور کشور و کردمی را تأمین ها و بازرگانان آمریكاییودالفئنیشكر بودکه منافع فق  

 از بـیش چیـزی و بودند بزرگ به زمین داران وابسته هم داشتند زمین نیز که عدة کمی از دهقانان کند. وارد ذرت و پنبه

هـای خـوب های آمریكایی تقریباً تمـام زمـینهای متعلق به کمپانیدر کوبا به جز زمین آوردند.نمی دست به خود معاش

 پایتخـت بـه را آوردنـدمی تبدسـ ای که از ایـن امـالكکردند و سرمایهمتعلق به چند مالک بود که در هاوانا زندگی می

-34: 1361)کمـالی طـه، کشیدند. در واقع چنین وضعیتی بود که منجر به حمایت مردمی عمومی از انقالب کوبا شـدمی

نیشكر محصول عمدة  .ادغام شد تا کوبا را با الگوی شوروی بازسازی کند 1جنبش انقالبی کاسترو با حزب کمونیست(. 29

یزات پزشكی و تنباکو نیز به عنوان دیگر محصوالت مهم این کشور بـه حسـاب مـی آینـد. کوباست و قهوه، ماهی، تجه

باشد، همچنین این کشور به دلیل عدم وجود ذخایر نفتـی بـرای نیكل پس از شكر دومین کاالی عمدة صادراتی کوبا می

های دولتـی متمرکـز اسـت امـا مـزارع کند. اقتصاد این کشور در دست نهادمین انرژی از دیرباز نفت از ونزوئال وارد میأت

 متلعق به کشاورزان بوده و طبق قوانین خاص ارضی کوبا آنها حق فروش و واگذاری به غیر، جز از طریـق ارث را ندارنـد

 (.1361:121)کمالی طه،

 

 هابحث و یافته
 1959گفتمان حاکم بر کوبا بعد از انقالب

در اوایل قرن بیست این کشور از اسپانیا استقالل یافت. اما این پایـان کـار  بعد از چهار قرن استعمار اسپانیا در کشور کوبا

نبود و فق  شروعی بود بر عصری سراسر خفقان و دیكتاتوری و تمامیت خواهی آمریكا و ایادی محلـی آن کـه در همـه 

د، پس از فعل و انفعاالتی کـه دانستنگذاری آمریكا را مقدم بر منافع مردم کوبا میهای سرمایهحال منافع آمریكا و شرکت

میالدی انجامید، یـک افسـر ارتـش بـه نـام  40و  30به تشكیل جمهوری دست نشانده و تغییرات قانون اساسی در دهه 

 . (,1960:25Huberman & Sweezy) 2باتیستا با کودتا قدرت را در دست گرفت

های او بـه از او، گروهی از همان ابتدا به مخالفت با ظلمهای باتیستا به مردم و حمایت آمریكا در این دوره با تشدید ظلم

شكل سازمان نیافته پرداختند و عرصه را بر او تنگ کردند. در این دوره طبقۀ کارگر، دهقانان بدون زمـین و سـایر اقشـار 

                                                           
 کمونیست/ /توجهی به ترمینولوژی در استفاده نا به جا و به جای هم از عبارات کمونیسمدر بسیاری از متون علمی سیاسی و جامعه شناختی، بی.  1

ه کارگیری کمونیستی، مارکسیسم/ مارکسیست/ مارکسیستی، سوسیالیسم/ سوسیالیست / سوسیالیستی، به اوج خود رسیده، لذا نگارندگان نهایت دقت را در ب
 اند.این واژگان به کار برده

توانند برای آشنایی بیشتر جتماعی شكل گرفت، عالقمندان میهای اها و شورشبارها در کوبا، کودتا، شبه انقالب و جنبش 1952تا 1920طی سال های .  2
 لیف منوچهر کمالی طه مراجعه کنند.أت« مسائل نیمكره غربی: کوبا، کاسترو، انقالب» ها به کتاببا سیر تحوالت کوبا در آن سال
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ها ر و در رأس همۀ آنداها، بازرگانان آمریكایی، طبقۀ سرمایهکشی فئودالجامعۀ سنتی و مذهبی کوبا مورد استثمار و بهره

ها را کارگران مـزارع نیشـكر و معـادن کبالـت و نیكـل دیكتاتور و اطرافیان او قرار گرفته بودند. طبقۀ کارگر که اغلب آن

ها به کار طاقت فرسا و جان فرسا با درآمدی اندك مشغول بودند و با توجه به شروع و شیوع داد هر روز ساعتتشكیل می

گسترده دست زدند، اما نبـود یـک رهبـر و یـک  هایو اعتراض هار سراسر جهان بارها به اعتصابهای کارگری دجنبش

بار مردم کوبا چه در ره به جایی نبرد. خفقان وحشتناك و وضعیت اسف هاسازمان قوی کارگری باع  شد که این اعتراض

زمـان شـده بـود و های کمونیستی هـمرواج اندیشهدوران باتیستا و چه قبل از آن با  انقالب اکتبر روسیه، انقالب چین و 

ها و روشنفكران کوبایی، به این کشـور نیـز تزریـق ها از طریق برخی تئوریسینهمین امر باع  شد رفته رفته این اندیشه

تا کرد و از سـویی دیگـر باتیسـسوادی در کشور بیداد میشود. وضعیت بهداشت در کوبا بسیار نگران کننده بود؛ فقر و بی

کرد، کـه دالیـل ایـن دخالـت داشت و کشور آمریكا مدام در امور این کشور دخالت میهای زیادی را بر مردم روا میظلم

های آمریكا در کوبـا بـود. رفتـه رفتـه گذارییكی نگرانی از رشد کمونیسم در این کشور و دیگری به خطر افتادن سرمایه

 50و به دالیل فوخ طرفداران زیادی هم پیـدا کـرده بـود. سـرانجام در دهـههای کمونیستی وارد جامعه کوبا شده اندیشه

، ارنسـتو 1تر شد. فیدل کاسترو، رائول کاستروخود گرفت و گستردههتر بمیالدی اعتراضات علیه باتیستا شكل سازمان یافته

نا شـده و آن را پذیرفتـه بودنـد کوبایی که با اندیشه مارکسیسـم آشـ هایكردو تنی چند از روشنفكران و تحصیل 2گوآراچه

کردند و با آگاهی بخشی سعی داشتند طبقه کارگر و سایر اقشار ملت کوبا را که مردم را علیه باتیستا تحریک و تهییج می

گیر شد و مردم به تحت فشار اقلیت حاکم بودند، تشویق به انقالب کنند. طولی نكشید که خشم و انزجار علیه باتیستا همه

استرو و تنی چند از روشنفكران لیبرال و کمونیست، جنبش خلق کوبا را در جهت براندازی حكومـت باتیسـتا بـه رهبری ک

هـای گسـترده رهبـر با خون کارگران، دهقانان و تـالش 1959 راه انداختند و این جنش بعد از چند سال باالخره در سال

 (. 23-30: 1386)عظیم زاده، اتوری باتیستا سقوط کرد)فیدل کاسترو( به بار نشست و حكومت دیكت کاریزماتیک کوبا

ز انقالب حزب ادوسال بعد  هایی از ناسیونالیسم داشت باع  شدها علیه حاکم که منشأ کمونیستی با رگهاین انقالب توده

 ه رهبـریبـ ا داشـت راهـکمونیست اداره امور را به دست گیرد و فیدل کاسترو را که محبوبیتی وصف ناپذیر نزد کوبـایی

ست داشتند، درت را در دقها فق  بخشی از های ابتدایی انقالب، کمونیست)ریاست جمهوری( کشور برگزیند. البته در سال

ژیک ایـن خت ایدئولوها بر کشور شد. به دلیل سااما وقایع بعدی باع  هژمونیک شدن سوسیالیسم و استیالی کمونیست

ت گسـترده ت و اصـالحاای را در سراسر کوبا داشته باشد و دست به اقداماهانقالب؛ حكومت جدید سعی داشت کنترل تام

رکسیسـم را گفتمان ما ها و همین طور آگاهی بخشی به طبقه کارگر زد. این ساخت ایدئولوژیک کهدر جهت رفع نابرابری

پریالیسـم ر برابـر امد رغم بسیاری مشكالت کوبا چند دهههایی داشت که باع  شد علیدر کشور حاکم کرده بود، ویژگی

عوامـل  انقـالب از هایی گسترده و کاریزمای خاص رهبرانجهانی مقاومت کند. وجود یک دال مرکزی قدرتمند و مدلول

 موثر در این زمینه بودند.

شـد. شـعار برابـری دال مرکزی گفتمان و ایدوئولوژی مارکسیسم در عدالت و نظام بدون طبقه خالصه می دال مرکزی:

م کوبا از طرف حزب کمونیست و فعالین کارگری خیلی زود وارد ادبیات اغلب مردم شد و بسیار مقبول واقع شـد همۀ مرد

حـد و ها را حول محور خود جمع و جذب کند. از دالیل قدرت و هژمونی این دال مرکزی ظلـم بـیو توانست سایر نشانه

                                                           
1  . Raúl Castro 

2  . Ernesto Che Guevara 
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یر کوبا از گفتمان عدالت محور استقبال بی نظیـر داشـته حصر رژیم گذشته به عموم مردم کوبا بود که باع  شد مردم فق

 باشند.

 شاره نمود:  اه موارد زیر بتوان ها و عوامل زیادی به تقویت دال مرکزی کمک کردند که از جملۀ آنها مینشانه ها:مدلول 

هـای البانقـ شوروی که در رأس بلوك شرخ رقابت بزرگی در دوره جنگ سـرد بـا آمریكـا داشـت از حمایت شوروی: 

جهـت  سـیار قـوی درها؛ انقالب کوبا بود. حمایـت شـوروی مـدلولی بکرد و یكی از این انقالبسوسیالیستی حمایت می

یاسـی جتمـاعی و ساها شامل حمایت اقتصـادی، نظـامی، تقویت دال مرکزی گفتمان مارکسیسم در کوبا بود. این حمایت

كـا ر دشـمنان آمریجز شوروی سایههبران شوروی رواب  حسنه داشت. برهبر کوبا نیز با ر (.Alonso,2011:31) شدمی

ه همین جهت ی بودند، بهای خارجکردند و جزو مدلولدر بلوك شرخ نیز در حد توان از کوبا و نظام این کشور حمایت می

 شود.یاد می« دوره ویژه» همواره از فروپاشی شوروی در کوبا با نام

نـۀ ا دشـمن دیریفرودست و زحمتكش کوبا خاطره خوشی از آمریكا نداشتند و این کشـور راغلب مردم  ضدیت با آمریکا:

مـردم کوبـا در  ی آمریكا ازهای آمریكایی درکوبا، استفاده حداکثردانستند. پنج دهه استثمار و بردگی برای شرکتخود می

هـا در وبـاییکها با اییحقیر آمیز آمریكترین حكام وقت و برخورد تجهت امیال جنسی و تجاری، حمایت آمریكا از مرتجع

با با توجه به از دست رفـتن (. آمریكا بعد از انقالب کو14:1386)عظیم زاده، کشور خودشان از دالیل اصلی این انزجار بود

تصـادی هـای اقیممنافعش و همچنین به دلیل رقابت با شوروی، برای این کشور بارها مشـكالتی از قبیـل اعمـال تحـر

مدالنـه در هد و مـردم تا حمله نظامی ایجاد کرد. همین امر باع  تشدید نفرت مردم کوبا از حكومت آمریكا ش وحشتناك

دامه داشـته و انیم قرن  جهت بهتر شدن وضعیت کوبا در مقابل آمریكا تالش زیادی کردند. تحریم و فشار آمریكا بالغ بر

ا تقویت کرده بر کوبا ر همین فشارها دال عدالت و گفتمان حاکمخشم عمومی را در نزد مردم کوبا موجب شده بود. تداوم 

 است.

ت آورد و صادی به دسبا وقوع انقالب طبقه کارگر ولو در ظاهر حقوخ بسیاری را از نظر مدنی و اقت سندیکاهای کارگری:

د ی شـكل گیـررهای بزرگی بردارد. همین امر موجب آن شد که صنوف قوی کارگتوانست در جهت احقاخ حق خود گام

کـرده و زه میگران تئوریهای مختلف ، گفتمان انقالب را نیز نزد کارکه این صنوف عالوه بر حمایت از کارگران در جهت

 به تقویت دال مرکزی کمک نمودند.

جهان ، مردم معتقد است اندیشه مارکسیسم با نفی اهمیت زیربناییِ ملیت، نژاد و ناسیونالیسم انترناسیونالیسم کمونیستی:

وب نـوان یـک اسـلدار و کارگر. این اندیشه و همچنـین وجـود اندیشـۀ حـق تعیـین سرنوشـت بـه عاند، سرمایهدو دسته

بلـوك  در برابـر مارکسیستی، باع  شده مردم کوبا با اغلب فرودستان جهان احساس همبستگی کنند و همیشـه خـود را

بودند نیز قابـل  هاجرت کردهمدار و مرفه که به آمریكا ت سرمایهغرب و امپریالیسم آمریكایی ببینند. نفرت عمومی از اقلی

کردنـد مینله پوك فرض کها یک چینی را شرقی عقب مانده و یک تانزانیایی را سیاه ها برعكس یانكیتوجه بود. کوبائی

یـدئولوژی ابری و برا کردند. همین مورد نیز به تقویت گفتمان عدالت وو با کارگران سراسر جهان احساس همبستگی می

 کرد.انقالبی کوبا کمک می

شعار برابری در کوبا یک شعار نظری باقی نماند و به دلیل باور  رفاه اجتماعی و تغییرات بنیادین در ساختار طبقات:

هـای کـار کـاهش و کشی از کارگران متوقف شـد، سـاعتکاسترو و یارانش به این مورد تا حدی به تحقق پیوست. بهره

سوادی با حق تحصیل رایگان تا هر سطح به تحقق پیوست و کوبا کن کردن بیگران افزایش یافت، شعار ریشهحقوخ کار



 9                                                                              ... کوبا کشور در فضا سیاسی مدیریت گفتمان تحلیلافضلی و همکاران/ 

. (UNSD,2015) شـوددرصدی باسوادی؛ یكی از با سوادترین کشورهای جهـان محسـوب مـی 100 اکنون با نرخ هم

کـرد خواهـان ارائـه خـدمات در کوبا غوغـا مـیبردند و مرگ و میر در اثر بیماری های زیادی رنج میمردم که از بیماری

ای نیـز در ها محقق نشده بود و به همین دلیل تالش گستردهپزشكی بهتری بودند و در دورة پیش از انقالب این خواسته

سـال بـه ثمـر  40ها و همین طور باالبردن سطح بهداشت عمومی و فردی آغاز شد که طیکن کردن بیماریجهت ریشه

سال و مرگ و میر در اثـر بیمـاری بسـیار نـاچیز اسـت. همچنـین  80اکنون در کوبا نرخ امید به زندگی  نیز نشست. هم

 .(WHO,2016) خدمات پزشكی تا هر سطح در اختیار دولت بوده و کامالً رایگان است

تد تـا مـردم فرسـمی پزشک و مقادیر زیادی تجهیزات و اقالم پزشكی به کشورهای آفریقایی 500همچنین، کوبا ساالنه 

زد اسـت و در انسالمت بهداشتی مردم کوبـا در جهـان سـرآمد و زبـ (.Alonso,2011:27)فقیر آفریقا را درمان کنند 

مریكـا، آشوری نظیر کهای طبیعی تمهیدات اساسی اندیشیده شده به نحوی که در مقایسه با نهایت برای مدیریت بحران

ومت نیمـه ز خدمات حكها اشاره شد تنها بخشی ااراست. مواردی که بدانسوانح طبیعی کمترین میزان خسارت جانی را د

قویت گفتمـان دند و به تهایی بسیار قوی و مؤثر عمل کرسوسیالیستی به مردم کوباست؛ اما همین موارد به عنوان مدلول

 عدالت محور در این کشور کمک نمودند.

یج در کوبای بعـد از انقـالب محبوبیـت فیـدل کاسـترو، رائـول های گفتمان راترین مدلولیكی از مهم رهبران انقالب:

-و باالخص چه گوآرا نزد مردم بود. مردم که ایـن افـراد را نـاجی خـود مـی 2، کامیلو سینفوئگوس1کاسترو، رامون کاسترو

سـپردند. عكـس  کردند و برای مثال با رضایت تمام رهبری کشور را به کاستروشناختند بسیار با احترام با آنها برخورد می

گوآرا و کاسترو به زودی وارد آلبوم خانوادگی بسیاری از مردم کوبا شد. این محبوبیت و کاریزمـا و احتـرام باعـ  شـد چه

ها بودند؛ پس دال مرکزی ها داشته باشند و چون مبلغ گفتمان جدید نیز همانمردم حرف شنوی خاصی از همه نظر از آن

ول بسیار قوی را در جهت هژمونیک کردن گفتمان انقالبی ایفا کردند. رهبـر انقـالب تقویت شد و رهبران نقش یک مدل

 ,Domigoes) آمد و اختیارات وسیعی برای قانون گذاری داشتکوبا در واقع یک منبع قدرت نیز در کشور به حساب می

 و همین امر موجب می شد به راحتی گفتمان انقالبی بازتولید شود. (2003:232

 شـور عرضـه شـد،کگفتمان رایج در کوبای بعد از انقالب به راحتی به جامعـه سـنتی ایـن  دسترسی و اعتبار:قابلیت  

حـور و  ممان عـدالت های پرشور و طوالنی فیدل کاسترو در مجامع عمومی مردم را به اهداف مارکسیسم و گفتسخنرانی

مریكا و اسـتثمار سپانیا، آام تجربۀ تل  دوره استعمار برابری طلب آگاه کرد و به مذاخ خیلی از مردم خوش آمد و چون مرد

 باتیستا و وابستگانش را فراموش نكرده بودند، گفتمان جدید نزد آنها اعتبار یافت.

های زیادی که مـردم کوبـا بـاهم چـه از نظـر در گفتمان جدید کوبا پس از انقالب، علی رغم تفاوت ارزی: زنجیرۀ هم

ها را به حاشیه برد و بـا تقویـت چه از نظر سواد داشتند، منطق گفتمان انقالبی کوبا این تفاوت سرمایه ، چه از نظر نژاد و

آمیـز بـا طور در برخی اوقات بـا برخـورد قهـرها و دال مرکزی خود و تبیین مداوم دالیل دشمنی با آمریكا و همینمدلول

-)انحـالل تفـاوت ارزیقبل را آشكار کرده و زنجیرة هم ها باو حوزه گفتمانگونگی، تفاوت 3نیروی اجتماعی زنجیرة تفاوت

                                                           
1  . Ramon Castro 

2  . Camilo Cienfuegos 

ارزی و حوزه ارزی قرار گرفته و دارای نیروی اجتماعی حاصل از حوزه گفتمانگونگی است. در واقع، گفتمان از زنجیره هماین زنجیره دربرابر زنجیره هم .  3
یافته و در واقع با فراگیری  کند. این مفهوم در کنار انسداد و توقف و حوزه گفتمانگونگی، معنا)گفتمان رقیب( از زنجیره تفاوت استفاده می گفتمانگونگی

 شود.مفاهیم یادشده است که درك آن آسان می
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 ها( را شكل داد.

هـایی رو بـه رو ا ضـعفسال اخیر ، این گفتمان بـ 60هایی از عمر نظام سوسیالیستی کوبا طی در دوره انسداد و توقف:

عدالت محور  ای گفتمانبر مریكا مشكالتی راآشد. همه مردم کوبا با نظام جدید موافق نبودند و اپوزیسیون تحت حمایت 

با تغییراتـی کـه  ن انسدادهاکرد. همین امر باع  شد گفتمان دچار وقفه و انسداد شود که البته ایو برابری طلب ایجاد می

 ده است.چار انسداد شددر قانون اساسی اعمال شد، مرتفع شد؛ اما امروز بار دیگر گفتمان انقالبی کوبا  1992در سال

از آن  ومردمی شد  در کوبای بعد از انقالب رفته رفته این برابری خواهی تبدیل به یک هدف تعاری:اسطوره و وجه اس

هان تبـدیل جقطعی همه به عنوان موضوعی مقدس مأبانه یاد شد و آرمان و هدف برابری و نظام بی طبقه در کوبا و در م

 به یک اسطوره شد.

 تثبیـت معنـای وهای شـناور را جـذب کنـد و هژمـونی عی دارد دالحوزة گفتمانگونگی در کوبا س حوزۀ گفتمانگونگی:

الیسـتی کوبـا، ور و سوسیگفتمان رایج را از بین برده یا تضعیف کند. حوزة گفتمانگونگی در تقابل با گفتمـان عـدالت محـ

معیـت قابـل ه جمریكا کآهای اجتماعی و اقتصادی است. این حوزة گفتمانگونگی در خود کوبا و کشور کاپیتالیسم، آزادی

، مخـالف سوسیالیسـم وهای مارکسیسـتی توجهی از اپوزیسیون کوبا را در خود جای داده، شكل گرفته است که با اندیشه

د گفتمـان رایـج كه سعی دارهای شناور را جذب خود کند. این حوزة گفتمانگونگی عالوه بر اینبوده و توانسته برخی نشانه

گیـری از ا بهـرهبـان کنـونی ن را نابود کند، اثر سو نیز داشته و باع  شده حامیان گفتمـکوبا را متزلزل کرده و هژمونی آ

و مـردم  قویت کردهمسئله ضدیت و غیریت و تبدیل این حوزه به یک دشمن خارجی برای گفتمان خود، گفتمان خود را ت

بـه حـوزة  مـومی مـردمعل عـدم اقبـال اند. یكـی از دالیـرا علیه این حوزه تهییج کنند که اغلب در این امر موفق  بوده

لـی اپوزسیون فع قعیت امر،ها و در واگفتمانگونی، حضور این حوزه در خارج از مرزهای کوباست، در نظر بسیاری از کوبایی

بودنـد و  وبایی مشـغولها با همكاری شرکای آمریكایی خود به استثمار کارگران و دهقانان کهایی هستند که مدتهمان

های آمریكا بـه تترین ایالیر اوضاع هم آنقدری ثروت جمع کرده بودند که به راحتی از کشور خارج شده و در بهبعد از تغی

طح پـایین مـین طـور سـهادامه زندگی مرفه خود پرداختند. اما عواملی مانند زیاده خواهی وابستگان به حكومـت کوبـا و 

-مایه و مدلولقتصاد و سرباشد. دال مرکزی این حوزه آزادی ا های مدنی باع  شده این حوزه طرفدارانی نیز داشتهآزادی

 نینی است.وارد این چم)و نه شخصی( و  های آن آزادی بیان و عقیده،  آزادی استفاده از اینترنت، آزادی تملک خصوصی

 

 گفتمان حاکم بر کوبا و تاثیر آن بر مدیریت سیاسی فضا

رهای مثبت و منفی زیادی زده است. یكی از این موارد اصالح و تغییر حكومت کوبا برای تثبیت هژمونی خود دست به کا

در مدیریت سیاسی فضا است. در کوبای پیش از انقالب بجز هاوانا که پایتخت این کشور است، باقی نواحی از نظر توسعۀ 

روزی اوقـات در ان شـبانهانسانی و اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار داشتند. قمار، شرارت، بی بندو باری جنسی و گذر

درصـد کوبـا  57کازینوهای آمریكایی، مردم هاوانا را کامالً متفاوت با بقیـه اهـالی کوبـا کـرده بـود. در آسـتانۀ انقـالب، 

درصد ساکنین روستا نشین بودند و این آمار برای هاوانـا  80شهرنشین و بقیه روستایی بودند، در دو ایالت پینار و اولگین، 

)کمـالی  1دالر بـود170دالر و در دیگـر ایالـت هـا  312. درآمـد سـرانه در هاوانـا (,1986:158Nelson) برعكس بـود

                                                           
های آمریكا درآمد سرانه ترین ایالتها در فقیر نشینها نرخی تقریبا مشابه دالر آمریكا داشت، در همان سالباشد که در آن سالواحد پول کوبا پزو می.  1

 دالر بود. 800بیش از 
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(. روستاهای این کشور که مزارع نیشكر را در خود جای داده بودند، از نابرابری فضایی رنج می بردند و منـابع 9:1361طه،

ند و به قول یک روزنامه نگار کوبایی دولت وقـت جـز در شد و با بی توجهی رو به رو بوددولتی خاصی به آنها تزریق نمی

(. از آن گذشته وجود قشر کثیری از کارگران کشاورز 81:1386)عظیم زاده، زمان انتخابات کامالً آنها را فراموش کرده بود

ه ر باشـد. بـو کارگران معادن در روستاها که فاقد مسكن مناسب بودند، باع  شده بود که وضع معیشتی و بهداشتی اسفبا

در چنین شرایطی اصـالح سـازمان . جز هاوانا در سایر نواحی سواد آموزی معنایی نداشت، بیماری امان مردم را بریده بود

جز موارد فوخ ضرورت تثبیـت هترین دلیل تغییر و اصالح در سازمان سیاسی فضا برسید. عمدهسیاسی ضروری به نظر می

)حـوزه گفتمـانگونگی( بـود؛ حكومـت  به مردم و همین طور کنترل شدید بر غیر هژمونی گفتمان از طریق آگاهی بخشی

درصد مردم کوبا در نواحی  76( در حال حاضر 1)جدول ایالت و هر ایالت را به چند بخش تقسیم کرد 16کوبا کشور را به 

  (.Truyol, 2014:46) منطقه شهری است 169کنند و این کشور دارای شهری زندگی می

 

 1. تقسیمات کشوری کوبا1شماره  جدول

 ایالت )درصد( جمعیت مساحت)درصد( مناطق شهری دفاتر حزب کمونیست شماره روی نقشه

 پینار دل ریو 32/5 32/8 11 4 1

 آرتمیسا 49/4 75/3 9 2 2

 هاوانا 7/19 7 14 7 3

 مایابكه 41/3 49/3 9 3 4

 ماتانزاس 6 10 12 4 5

 سینفوئگوس 54/3 9/3 7 4 6

 ویاکالرا 31/7 6/7 13 5 7

 سانكتی 12/4 3/6 7 4 8

 ده آ ویال 68/3 6/5 6 6 9

 کاماگویی 02/7 2/13 14 6 10

 الس توناس 7/4 6 10 4 11

 گرانما 36/7 9/7 14 4 12

 اولگین 14/9 5/8 17 6 13

 سانتیاگو 27/9 9/5 16 6 14

 گوانتانامو 54/4 6 7 5 15

 خوبنتود 77/0 ½ 1 1 16

  

کاماگویی بزرگترین ایالت می باشد.  ترین ایالت و(، مالحظه می شود، هاوانا پایتخت و پرجمعیت1همانگونه که در )جدول

باشـد نیز مـی 2هر ایالت عالوه بر اینكه نهادهایی مربوط به قوة مقننه، قضاییه و مجریه دارد، دارای دفاتر حزب کمونیست

باشد و عالوه براین، مراکز حزب کمونیست بـر ین طور حمایت از سندیكاها میها پیشبرد اهداف حزب و همکه وظیفه آن

اجتمـاعی و  -باشند و وظـایف آنهـا سیاسـیهای دولتی میکنند و خود نیز مسئول رسانههای محلی نیز نظارت میرسانه

 169 در مجمـوعفرهنگی است. هر کدام از نواحی شهری یک کرسی در فرایند انتخابات مجلـس قـدرت خلـق داشـته و 

 .(Hudson,2001:233-243) حوزه انتخاباتی وجود دارد

 

                                                           
 ز ویكی پدیا و وب سایت حزب کمونیست کوبا استخراج و توس  نگارندگان در جدول تجمیع شده است.اطالعات این جدول ا.  1

2  . PCC(Partido Comunista de Cuba) 
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 . تقسیمات سیاسی کشور کوبا1شکل شماره 

 

اند که در اکثر موارد تعداد دفاتر حزب تابعی از مساحت و ها تعداد بیشتری از دفاتر حزب را در خود جای دادهبرخی از ایالت

شود. ثیر گفتمان ایدئولوژیک دیده میأهای مختلف به وضوح تها به بخشالتبندی ایجمعیت ایالت است. در نحوة تقسیم

بعضـی شـهرها بـه اسـم  (،,2015Gonzalez) مثالً میدان اصلی هاوانا بعد از انقالب به میدان انقـالب تغییـر نـام داد

ه انقـالب کوبـا در تبـدیل های مختلف وجود دارند کاند و چندین بخش هم در ایالتگذاری شدهانقالبیون بزرگ کوبا نام

هـا در اند و برخی جنـبشها از روستا به شهر مؤثر بوده است. به این طریق که این روستاها چون زادگاه انقالبیون بودهآن

ها اند و همین امر باع  شده به آنآنجا شكل گرفته است، دارای نیروهای مردمی و سوسیالیست و کمونیست زیادی بوده

ثیر أها نیـز تحـت تـاند. برخی از بخشلیل تخصیص برخی امكانات شهری به تدریج به شهر تبدیل شدهتوجه شود و به د

های بین ها به دلیل زاد و ولد نبوده و در اثر برخی مهاجرتاند که این افزایش جمعیتافزایش جمعیت تبدیل به شهر شده

ریت سیاسی فضا به خـود دیـده، در واقـع تبـدیل ترین تغییری که مدیشهری صورت گرفته است. عمده -شهری و روستا

درصد مردم شهرنشین می باشـد، از اقـدامات مهـم و مـوثر  76شدن جامعۀ روستایی و عقب ماندة کوبا به یک جامعۀ با 

های مصادره انقالبیون کوبا برای گسترش شهرنشینی، ساخت مسكن اجتماعی برای کارگران و مهاجران با استفاده از پول

های شرط بندی و قمار در هاوانا بود که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت، دیگر اقـدامی مالكان شرکتشده از 

های متروك و خـالی بـه که برای تسهیل روند شهرنشینی و حل مسئلۀ مسكن صورت گرفت، اجباری کردن فروش خانه

شدند، اما آن را به قیمـت ارزان بـه کـارگران ندن خانه میها بود، مالکین به دالیل اقتصادی حاضر به خالی ماخانمانبی

راه پـر سـود )ساخت مسكن اجتماعی و خانه دار کردن دهقانان( عمالً سفته بـازی را کـه شـاه فروختند، این اقداماتنمی

ا ملـی (. برای مدیریت بهتر فضا، صنعت گردشگری در کوب188-193: 1361)کمالی طه، ارتزاخ مالکین بود را خراب کرد

-هایی که قبالً مختص اقلیت مرفه و مسافران آمریكایی بود، به طور رایگان و گاه با هزینـهشد، مراکز ییالقی و تفرجگاه

های ناچیز به عموم واگذار شد و همه حق حضور در سواحل را پیـدا کردنـد، همچنـین، شـرکت بـرخ و تلفـن نیـز دچـار 

ها بود و تمامی خدمات شهری با نظارت و ریاسـت باتیستا متعلق به آمریكاییتغییراتی شد، تلفن و برخ در دورة زمامداری 

شد، در خارج از هاوانا عدة کمی ها واریز میگرفت؛ سود حاصل نیز مستقیماً به حساب آنمستشاران آمریكایی صورت می

د و عمالً عدة کمی توان استفاده از این برخ و تلفن داشتند و نرخ استفاده از این خدمات در خارج از هاوانا دو و نیم برابر بو

هـا خدمات را داشتند، با وقوع انقالب نرخ برخ و تلفن در خارج از هاوانا کاهش یافت و به دلیل سودآور نبـودن ایـن نـرخ

ها به تدریج مدیریت نیرو را در کوبا به حكومت کوبا سـپرده و بـه کشـور خـود بازگشـتند. امـا برای شرکت آمریكایی آن
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ترین اقداماتی بود که تودة مردم را با انقالب همراه کرد، به فاصلۀ کمی از انقالب، کاسـترو حات ارضی یكی از جدیاصال

شـان را کردنـد و منـافعها کار مـیهایی که کشاورزان در آنشخصاً به مناطق روستایی رفت و طبق مقررات جدید، زمین

جر أنشـین و مسـتهـزار زاغـه 400زان تقسیم کرد، طی این اقدامات زدند را بین کشاورهای آمریكایی به جیب میشرکت

دولـت  بدون زمین، صاحب زمین شدند، فروش، تقسیم و واگذاری زمین جز از طریق ارث نیز برای کشاورزان ممنوع شـد.

داری انـه و اجـارهمالك ةبهـر و  تر شـدهانقالبی کوبا امیدوار بود با اصالحات ارضی استفاده از منابع طبیعی کشور عاقالنه

وظـف همچنین صاحبان زمین م ،در این قانون تملک زمین بیش از یک مقدار مشخص ممنوع شد؛ ن گرددکزمین ریشه 

و برخی کارشناسان  وجود نداشت میان همهبه دلیل اینكه زمین کافی برای تقسیم  ند.زیر کشت بردن زمین بود و ملزم به

 دانستند، در بسیاری از منـاطقوری و برای کشت نیشكر مناسب نمیهز نظر بهرتقسیم زمین به قطعات بسیار کوچک را ا

همچنـین بـا برقـراری سیسـتم و  تضمین و تامین شـودوری و کارایی بهرهتا حداکثر گرفت های کشاورزی شكل تعاونی

طریق افزایش پیـدا  از این عمومی نیزق شده و خدمات حقاقتصادی م ۀتوسع و محصوالت متعدد، تولید کشاورزی تعاونی

-بازاریابی و تكنیکهای شیوهوظیفه داشتند  برد که. هر تعاونی از چند عنصر انقالبی و دارای سواد آکادمیک بهره میکند

وسـایل  با عایدی حاصـل از محصـوالت تعـاونی، د ونرا به روستاییان بیاموز برای تولید محصوالت های جدید کشاورزی

هـای میـان فروشـگاه درهمچنین اجناس مصرفی نیز  .دنمین کنأن را تاشینروستا نتفریحی آموزشی و  ،بهداشتی ،رفاهی

قانون اصـالحات ارضـی در کوبـا  نمایند. مینأزندگی را ت مایحتاجبدون حضور در شهر  روستاییان تا شدمی توزیع تعاونی

ا هـتـرین آناز مهمکه هداف درازمدتی داشت ا گنجد،ها در این مقال نمیکه شرح آن های فراوانمواد و تبصرهعالوه بر 

 کشـاورزی، تولیـد کـار در پیشـرفته هـایتكنیـک بردن کار به خودکفایی، جهت در محصوالت کردن متنوع به توانمی

 اشاره کـرد گسترش توأمان کشاورزی و شهرنشینیو  افتاده، بهبود وضع نواحی عقبنظیر ذرت صادرات برای محصوالتی

 بسیاری از این موارد محقق شد.که طی چهار دهه 

طی چندین سال برای اغلب مناطق عقب افتاده کوبا درمانگاه، دبستان و دبیرستان نیز ساخته شد. مسئلۀ آموزش نیز کـه 

 87های ثانویه گفتمان انقالبی و ایدئولوژیک کوباست نیز در مدیریت سیاسی فضا نقش دارد. در دوران باتیستا جزو مدلول

سواد بودند، کمبود معلم یكی از بزرگترین معضالت بـود و سال بی 17تا  15درصد از دختران  بین  91ان و درصد از پسر

ها بود، اما در جامعه متأثر از گفتمان عـدالت محـور کوبـا، تقسـیم نـواحی و فضاهای آموزشی نیز بیشتر مختص هاوانایی

مقدماتی و تكمیلی وآکادمیک پیش بینی شده است و  ای است که در هر بخش مدارسی برای تحصیالتها به گونهبخش

آموزش رایگان تـا  اند.اند، فق  به همین دلیل در بخشی دیگر ادغام شدههای کوچكی که فاقد فضای آموزشی بودهبخش

میالدی اجرا شده است و کودکانی که به دلیل ضعفهای جسمانی و غیره قـادر بـه حضـور در  70هر سطح در کوبا از دهه

کوبا از منظر توجه بـه  .(,2011:32Alonso-36) گردندمند میرس نیستند با هزینه دولت از آموزش خصوصی بهرهمدا

های آمایش سرزمین نیز الگویی تمام و کمال برای بیشتر کشورهای مستعد خطـرات طبیعـی اسـت، توسعۀ پایدار و طرح

ر کوبا با مشارکت مـردم و سـازماندهی حكومـت بـه خـوبی طوفان هاروی که قاره آمریكا را با صدها کشته در نوردید، د

ریزی و آموزش همه جانبۀ مردم، تعیین مناطق اسكان اضطراری چند ماه قبل از وقوع طوفان، تمرین مدیریت شد، برنامه

ر عملیات تخلیه منازل در شرای  عادی، ارجحیت اخبار حوادث طبیعی و اطالع رسانی در این زمینه نسبت بـه همـۀ اخبـا

ای از اقدامات پیشگیرانه حكومت و مردم کوبا بـرای مقابلـه بـا چنـین موجود در کشور و مواردی از این قبیل، فق  گوشه

در زمینۀ بهداشت و پزشكی نیز وضعیت به همین ترتیب است، مثالً ویروس زیكا کـه در  .(1396)مارکتیچ، سوانحی است
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 .1از آفریقا را در نوردید، یک مورد هم در کوبا گزارش نشدهمۀ آمریكا و قسمت هایی   2016 تا 2013سالهای 

 

 گفتمان حاکم بر کوبا و تاثیر آن بر ساختار سیاسی 

ی حداکثری الزم االجرا شده بود، پس از فروپاشـی أتصویب و با ر 1976قانون اساسی کوبا که در سال  قانون اساسی: 

مورد بـازنگری قـرار گرفـت، شـورای وزیـران و اعضـای  9921شوروی و در کنگره چهارم حزب کمونیست کوبا در سال 

مجلس خلق، مواد قانون را طرح و بررسی کردند، کمیته مجلس شورای خلق و چندین سازمان کارگری در این بـازنگری 

ترین سند فرادستی معتبر در کوباسـت کـه قانون اساسی کوبا جامع .(,2001:229Hudson-232) نقش نظارتی داشتند

های انقالبی پرداخته و به نوعی مانیفست حزب کمونیست کوبا نیز هسـت. تغییـرات قـانون کامل اهداف و آرمانبه شرح 

گفتمان انقالبی بود، به همین دلیل بیشتر در حوزة اقتصـادی « انسداد»که در واقع راهی برای حل  1992اساسی در سال 

های کشاورزی به رسمیت شـناخته ا آن سال جز برای زمینو ایدئولوژیک برجسته بود، برای مثال، مالكیت خصوصی که ت

های خارجی تا حدی مجاز شمرده شد و مالكیت دولتی محدود به ابزارهای اساسی تولید و ابر شد، برای جذب سرمایهنمی

( و 54و 15)ماده  (، همچنین تاکید بر ماتریالیسم جای خود را به آزادی مذهب داد14)ماده شرکت ها و صنایع سنگین شد

( و آزادی های مدنی بیشـتری بـرای مـردم پـیش 7)ماده بندهایی نیز در ستایش ناسیونالیسم به قانون اساسی اضافه شد

بینی شد و در نهایت جرح و تعدیلی در نحوة انتخاب اعضای شورای وزیران و مجلس خلق صورت گرفت به نحـوی کـه 

ده شد. همچنین در خالل اصالح قانون اساسی، قوانین ایالتی کوبا های محلی نیز به مردم سپرحتی انتخاب روسای دادگاه

ها به دولت محلی برآمـده از انتخابـات تـوده ای نیز دچار تغییراتی شد و مناطق شهری افزایش پیدا کرده و ادارة امور آن

 .(2،1992اساسی کوبا)قانون  سپرده شد، در حالی که تا آن زمان ادارة مناطق شهری بر عهده دفاتر حزب کمونیست بود

ا متمرکز ه در هاوانگرا و بسی  است و اختیارات اصلی و نهادهای حكومتی همنوع حكومت در کوبا تمرکز تمرکز گرایی:

دارنـد. نختـاری خاصـی مها زیر نظر دولت مرکزی هستند و در تصمیمات مهم تابع دولت بوده و خود اند. همۀ ایالتشده

ده به دلیل در سطح گستر باشد. خود مختاریهای مربوط به گفتمان انقالبی کوبا میسیاستاین تمرکز گرایی نیز یكی از 

هـای ا سـالیح شـده و تـهای اقتصادی و تعامل با کشور آمریكا از همان آغاز انقالب در این کشور تقبـاحتمال کارشكنی

رکـان دولـت اارنـد و تمـام اختیارات کامـل دها در امور محلی ها وجود ندارد. ایالتمتمادی احتمال خودمختار شدن ایالت

مـان ونیست در ههای محلی را نیز دفاتر حزب کممحلی توس  مردم محل انتخاب می شوند، اما خ  مشی اغلب سیاست

 کنند، البته این مورد بعد از اصالح قانون اساسی دچار تغییراتی شده است. جا تعیین می

 ها برابر اسـتا منحصر به فرد است، در انتخاباتی که تعداد نامزدها با تعداد کرسیشیوة انتخابات در کوبا تقریب انتخابات:

)مجلس قدرت، شورای شهر و رئیس شورای وزیران( مردم محق هستند تـا رأی خـالی در صـندوخ بیاندازنـد و اگـر رأی 

عتماد به وزیران در دموکراسـی ی اأشود، این دقیقاً شبیه رخالی حائز اکثریت باشد، نامزدی جدید برای تصدی معرفی می

های ملی و محلی مشارکت ی گیریأدرصد مردم در ر 88تا کنون به طور متوس   1988های دیگر کشورهاست. از سال 

های ها و اتحادیهاند. از دیگر نكات قابل توجه در دموکراسی سوسیالیستی کوبا این است که به دلیل وجود فدراسیونکرده

                                                           
ه تر بچون ماهیت پژوهش مربوط به بررسی دستاوردهای انقالب کوبا نیست، از توضیحات تفصیلی اجتناب شده، عالقمندان می توانند برای آشنایی بیش.  1

 بخش منابع  همین مقاله مراجعه کنند.

2  . Cuba Constitution 
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دهنـد؛ روی کاغـذ همـۀ .. که مجموعاً کمیسیون ملـی انتخابـات را تشـكیل مـی ن، دانشجویان ومختص زنان، کشاورزا

گیری سیاسی را دارا هسـتند و هـر عضـو حـزب کمونیسـت شهروندان شانس برای رسیدن به باالترین نهادهای تصمیم

هـای و نظـارت بـر صـندوخ مختار است که در هر انتخاباتی به خود رأی دهد، همچنین هرگونـه تبلیغـاتی ممنـوع بـوده

در تمامی انتخابات کوبا از سطح ملی تا محلی، شرط الزم برای انتخاب شـدن،  انتخاباتی نیز بر عهدة دانش آموزان است.

هـای جریـان اصـلی، در این کشور بر خالف تلقینـات رسـانه (.,2001:243Hudson-245) درصد آرا است 51کسب 

ترین افـراد جامعـه هـم مشـارکت و ترقـی دهد که عادیراتیک این کشور اجازه میتفكیک قوا وجود دارد و ساختار دموک

 سیاسی واقعی داشته باشند.

وسیالیسـتی سنون اساسی س از تصویب اولین قاقانون اساسی کوبا در دهۀ اول انقالب سوسیالیستی نبود اما پ مقننه:ۀ قو

وره انتخابـات د 8بر همـان سـال تشـكیل شـد. تـاکنون کوبا نیز در دسامخلق ، اولین نشست مجلس 1976کوبا در سال 

مجلـس ملـی  بـود. خواهـد 2320برگزار شد. انتخابات بعدی در فوریـه  8201فوریه  3آن در  ةمجلس کوبا و آخرین دور

پـنج  ةبـرای یـک دور وی مستقیم مـردم أشود که با رحوزه انتخاباتی تشكیل می169نماینده از  612قدرت خلق کوبا از 

رای تحصیالت دانشگاهی درصد نمایندگان دا 100دهند و  درصد نمایندگان را زنان تشكیل می 49گردند. عیین میساله ت

ریـق مجـامع ایـالتی طانتخاب نمایندگان مجلس غیر مستقیم و از  1992تا قبل از اصالح قانون اساسی در سال  هستند.

دراسـیون گروهـی از ف دادنـد کـه متشـكل از« ملی انتخابات کمیسیون»بود، اما پس از آن مجامع ایالتی جای خود را به 

راسیون دانـش گران و فدزنان، فدراسیون دانشجویان ، فدراسیون دفاع از انقالب، انجمن کشاورزان کوچک، فدراسیون کار

را را ی وزمچنین شـوراهای مردم بوده و وظیفه معرفی نامزدهای انتخابات مجلس و هآموزان است که اعضای آن از توده

ف پارلمـان ز جمله وظـایا« شورای دولت»ی اعتماد به وزرا، انتخاب اعضای أبررسی لوایح دولت، راز بین خودشان دارند. 

جلـس در طـول سـال م ۀگان 10هاینشست عادی در میانه و پایان سال دارد، اما کمیسیون است. مجلس کوبا ساالنه دو

وب ت مقننـه محسـدلیل قدرت حزب کمونیست در کوبا، رکن دوم قدر . مجلس خلق بهدهندند و تشكیل جلسه میافعال

 (.,2001:236Hudson-402) های حزب داردمصوباتی مطابق با سیاست گردد و معموالًمی

ند و تدریج استعفا داد ، برای مدت چند سال دولت انقالبی دارای ارکان موقت بود که به1959پس از انقالب  مجریه:قوۀ 

ر کلـی حـزب دبیـ 1965از سـال   ، ریاست شورای وزیران، ریاست شـورای دولـت و( نخست وزیری9601) از آن هنگام

وری و ریاسـت شـورای ، رائول کاسترو، برادر فیدل، ریاست جمهـ2008فیدل کاسترو بوده و از فوریه  ةکمونیست بر عهد

 کل ریاست کوبا، مهورج رئیس. شد تخابان سمت این به میگوئل دیاز، 8201دولت را برعهده گرفت و در انتخابات فوریه 

س جمهور معاون رئی 5ول، ادرکوبا شامل رئیس جمهور، معاون  کابینه )شورای وزرا( .دارد برعهده نیز کشور را مسلح قوای

کند ت میعضای شورای دولمجلس، اقدام به تعیین ا شوند.غیرمستقیم با آراء مردم انتخاب می طورهوزیر است که ب 72و 

ن مقام اجرایـی ترین عالیشورای وزیرا نماید.یس جمهور بعنوان رئیس این شورا، وزرا )شورای وزیران( را منصوب میو رئ

وزارتخانـه دارد  72ست، کوبـا است که اختیاراتی در سطح تصویب و لغو استثنائات قوانین مالكیت دولتی بر ابزار تولید دارا

وزارتخانه  وند و بقیۀشبهداشت، معموالً از اعضای حزب کمونیست تعیین میکه وزرای کشاورزی، دفاع، امنیت، آموزش و 

 (.,2014:59Truyol) ها محدودیتی برای تصدی پست وزارت ندارند

قضـائیه اسـت کـه توسـ   ةترین مقام قودادگاه عالی خلق، باالترین نهاد قضائی کوبا و دادستان کل، عالی :قضائیهقوۀ 

دادگاه عالی کوبا به پنج بخـش جنـایی، مـدنی و اداری، کـار،  شود.شورای دولت( تعیین میجمهور )بعنوان رئیس  رئیس
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-ییـد مـیأامنیت دولتی و نظامی تقسیم شده است. اعضای دادگاه عالی توس  وزیر دادگستری و توس  دو مجلس ملی ت

براین وزارت دادگسـتری دارای اقتـدار و کند. بنـاها، از جمله دیوان عالی را کنترل میشوند. وزیر دادگستری تمامی دادگاه

تـر از سـایر ها به طور رسمی بسـیار مسـتقلنظارت کامل بر بودجه، حقوخ و دستمزد و پرسنل است. با این شرای  دادگاه

شوند و در صورت نارضایتی مردم باید اخـراج شـوند. های سیاسی هستند. قضات برای یک مدت محدود منصوب مینظام

م ئهای کوبا قاطعیت و خشونت در مقابل مخالفین سیاسی است و اغلب زندانیان کوبـا، جـراویژگی دادگاه ترینقابل توجه

سیاسی و امنیتی دارند. دادستان کل کشور که مقامی مساوی با وزارت دارد، مسئول اصلی رسیدگی بـه جـرایم سیاسـی و 

 (.,2001:236Hudson-240) فساد اداری است

قـالب حـزب ها فعالیت زیر زمینی داشـت، امـا پـس از انتاسیس شد و مدت 1925ر سال این حزب د :کمونیستحزب 

ه فعالیت درکوباسـت بتنها حزب مجاز ، امروز سیس شدأبه دستور فیدل کاسترو ت 1965اکتبر  3که از کمونیستی جدیدی 

ی برگزار کرد و آخرین ره عمومکنگ 7هزار نفر عضو دارد. از ابتدای تاسیس تاکنون، این حزب  800و در حال حاضر حدود 

دهـد، تشكیل مـی گذاری در کشور راکمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا که رکن اصلی سیاست بود. 7201آن در آوریل 

بـه عنـوان دبیـر اول  1120عضو دارد. رائول کاسترو، از آوریـل  142دهد و ها ادامه میوظایف حزب را در فواصل کنگره

 اسـت. ی ایـن حـزبرسان مونیست کوبا منصوب شده است. روزنامه گرانما، ارگان رسمی اطالع)عالی ترین مقام( حزب ک

 )سفارت جمهوری اسالمی ایران در هاوانا(. دفتر اصلی حزب نیز در شهر هاوانا قرار دارد

ن ضـمیهـا را تنآشناسد و حق پیوسـتن بـه ها را به رسمیت میدولت کوبا حق تشكیل این اتحادیه شوراهای کارگری:

عات کار کـارگران کنند. سایممین أها کامالً مستقل از دولت هستند و نیازهای مالی خود را نیز خود تکند. این اتحادیهمی

ال مرخصـی پـیش سـروز در  36ها تصویب و به اجرا گذاشته شده اسـت. ساعت است توس  این اتحادیه 7 نیز که روزی

یـن اکننـد. مـی ها احساس کنند کار کردن خطرنـاك اسـت آن را متوقـفبینی شده است. همچنین هر زمان که اتحادیه

جلس تقدیم کـرده مگران را به گذاری نیز نقش دارند و ساالنه دوبار قوانین استخدامی و مربوط به کارها در قانوناتحادیه

دهقـانی  وای کارگری اهکنند. اعضای شورای شهر و بخش معموالً از میان شورها را تصویب میو با کمک نمایندگان آن

 (.,62016:13Edvard) شوند و همین طور پنج نماینده دائم در مجلس قدرت خلق کوبا دارندانتخاب می

 

 گیرینتیجه
های مختلفی را دارا بود. همۀ ایـن منشاء ایدئولوژیک انقالب کوبا باع  به وجود آمدن گفتمان عدالت محور شد که نشانه

مرکزی که برابری و عدالت و نظام بدون طبقه بود جمع شدند و باع  بروز هژمونی برای این  ها در حول محور دالنشانه

میالدی به دستور و با نظارت فیدل کاسترو ایجاد شد به عنـوان  60ساخت ایدئولوژیک شدند. حزب کمونیست که در دهۀ

اجتمـاعی -یر در ساختار طبقات اقتصـادیمدلولی قدرتمند در کنار عواملی نظیر حمایت شوروی و خصومت با آمریكا و تغی

هایی بزرگ برداشت. این گفتمـان خـاص بـر توانست رهبری کشور را به عهده بگیرد و در جهت بهبود وضعیت مردم گام

نحوة ادارة کشور و سازماندهی سیاسی اثر گذاشت و تقسیمات کشوری را نیز دگرگون کرد. بر اثر گفتمان برابری و عدالت 

بخش تقسیم شد و هر بخش بنا به ایدئولوژی حاکم و گفتمـان حاصـل از ایـدئولوژی  169ایالت و  16ر به در کوبا، کشو

نقشی خاص را بر عهده گرفت. همۀ ایالت ها و مناطق کوبا تحت نظارت کامل حكومت مرکزی هستند و در جهت تحقق 

 کننـد. بـرخالف تبلیغـات رسـانهیت میاهداف گفتمان در هر بخش صنوف کارگری و شعبه هایی از حزب کمونیست فعال
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های مدنی و مذهبی های جریان اصلی، مدیریت سیاسی کوبا با تكیه بر تفكیک قوا بوده و قانون اساسی این کشور آزادی

شناسد. انسداد گفتمان انقالبی کوبا بعد از فروپاشی شوروی موجب بازنگری در قانون اساسـی شـد، کـه را به رسمیت می

بازنگری استیالی گفتمان انقالبی و عدالت محور کوبا را تا امروز تضمین کرده است. نحوه مدیریت سیاسی  این اصالح و

های انقـالب کوبـا را تـا حـد فضا در این کشور به وضوح تحت تاثیر گفتمان انقالبی این کشور می باشد و توانسته آرمان

 زیادی محقق کند.

 

 تقدیر و تشکر
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