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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc (12/1991), với sự sụp đổ của Liên
Xô (một đồng minh truyền thống của Cuba) và hệ thống xã hội chủ nghĩa,
đã làm cho Cuba lâm vào khủng hoảng toàn diện và sâu sắc khi mất đi
85% kim ngạch xuất nhập khẩu; 95% nguồn cung cấp dầu; 57% sản lượng
lương thực; GDP giảm 35%; mức lương thực tế giảm 25%; nhập khẩu tới
70% lương thực, thực phẩm...Thêm vào đó, trong thời gian này, chính
quyền Mỹ đã tăng cường các biện pháp chống phá Cuba thông qua Đạo
luật Torricelli (1992) và Helm-Burton (1996) nhằm bóp nghẹt nền kinh tế
Cuba. Đứng trước bối cảnh trên, Đảng và Nhà nước Cuba đã đề ra đường
lối cải cách kinh tế tại các kỳ đại hội IV, V, VI, VII với phương châm
“Chọn lọc dần dần và có trật tự”, nhằm mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi
khủng hoảng kinh tế-xã hội trong “Thời kỳ đặc biệt trong hòa bình” và đẩy
mạnh cải cách kinh tế thông qua chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh
tế-xã hội”.
Sở dĩ tác giả quyết định lựa chọn đề tài về quá trình đấu tranh bảo vệ
độc lập dân tộc ở Cuba mà không chọn các quốc gia khác bởi cách mạng
Cuba có những nét đặc trưng riêng có, không chỉ ở Mỹ Latinh mà còn trên
thế giới, đó là: Cuba là quốc gia xã hội chủ nghĩa duy nhất ở Tây bán cầu,
nằm ngay sát nách kẻ thù là đế quốc Mỹ, nhưng vẫn tồn tại và đứng vững
bất chấp sự chống phá quyết liệt; các chính sách miễn phí về giáo dục, y
tế, an sinh xã hội được coi là vũ khí quan trọng, minh chứng rõ nét nhất về
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đang
xây dựng. Giai đoạn 1991-2016, cũng được coi là mốc son tiêu biểu nhất,
thể hiện sinh động, rõ nét nhất sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba trong bối cảnh mới: những thành
công và thất bại từ quá trình cải cách và cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã
hội trong giai đoạn này sẽ được lãnh đạo đảng, nhà nước Cuba đúc rút và
phát triển nó tốt hơn trong giai đoạn kế tiếp; giúp Cuba từng bước kiện
toàn, củng cố và cải cách đường lối phát triển kinh tế-xã hội, qua đó củng
cố vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với đất nước và nhân dân;
những kinh nghiệm của Cuba trong việc duy trì các chính sách an sinh xã
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hội, giáo dục, y tế tốt đẹp trong giai đoạn này sẽ tiếp tục được coi là lợi thế
so sánh giúp quốc đảo này phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chế độ
xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.
Với tư cách là một học giả ở Việt Nam, một quốc gia có nhiều nét
tương đồng với Cuba: có cùng ý thức hệ; phải tiến hành các cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc chống lại ách xâm lược của Mỹ và tay sai; có cùng mục
tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đều là những quốc gia bị Mỹ
thực thi các chính sách bao vây cấm vận...những sau 30 năm thực hiện
công cuộc "Đổi mới" Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng đó
là: giữ vững được sự ổn định chính trị-xã hội; nền độc lập dân tộc, chủ
quyền quốc gia được bảo đảm; đời sống của nhân dân không ngừng được
nâng cao; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được mở rộng...Đây
chính là bài học tham chiếu có ý nghĩa quan trọng đối với Cuba, nhất là
trong bối cảnh quốc đảo này đang thúc đẩy công cuộc cải cách kinh tế
nhằm mục tiêu từng bước đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng; cải
thiện đời sống của nhân dân; tranh thủ sự ủng của cộng đồng quốc tế yêu
cầu Mỹ xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế.
Với những nhận thức nêu trên, tác giả đã quyết lựa chọn đề tài: “Quá
trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba từ năm 1991 đến năm
2016” làm luận án tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử Phong trào cộng sản,
công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc.
2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án
2.1. Mục đích của luận án
Luận án tập trung phân tích và làm rõ thực trạng đấu tranh bảo vệ
độc lập dân tộc ở Cuba từ năm 1991 đến năm 2016 trên các lĩnh vực chính
trị - ngoại giao; kinh tế; an ninh - quốc phòng; văn hóa - xã hội. Sau đó, tác
giả đi đưa ra những đánh giá về thành tựu và hạn chế, một số đặc điểm,
vấn đề đặt ra đối với quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba và
liên hệ với kinh nghiệm của Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ của luận án
- Đưa ra một số quan niệm về độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân
tộc, sau đó đi sâu phân tích những nhân tố tác động đến quá trình đấu tranh
bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba từ năm 1991 đến năm 2016;
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- Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và sự triển khai của quá
trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba từ năm 1991 đến năm 2016
qua 2 giai đoạn: 1991-2004 và 2004-2016 trên các lĩnh vực: Chính trịngoại giao; kinh tế; an ninh- quốc phòng; văn hóa-xã hội;
- Đánh giá những thành tựu, hạn chế và một số đặc điểm đặc trưng của
Cuba về quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc giai đoạn 1991-2016.
- Nêu lên một số vấn đề đặt ra đối với quá trình bảo vệ độc lập dân
tộc ở Cuba trong thời gian tới và liên hệ với kinh nghiệm của Việt Nam về
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc trong giai đoạn 1991-2016.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu: những chủ trương, đường lối, chính sách
(mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung) và sự triển khai của quá trình đấu tranh bảo
vệ độc lập dân tộc ở Cuba từ năm 1991 đến năm 2016
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung của luận án: tập trung nghiên cứu về quá trình đấu
tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba trên các lĩnh vực: Chính trị- ngoại giao;
kinh tế; an ninh- quốc phòng; văn hóa- xã hội.
- Về không gian: nước Cộng hòa Cuba trong bối cảnh đấu tranh bảo vệ
độc lập dân tộc
- Về thời gian: Thời gian nghiên cứu của đề tài được giới hạn từ năm
1991 đến năm 2016. Năm 1991 là thời điểm Cuba tiến hành Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ IV, Đại hội đầu tiên của Công cuộc Cải cách kinh tế.
Đây cũng là giai đoạn rất khó khăn của đất nước Cuba vì sau khi Liên Xô
sụp đổ, Cuba mất đi một đồng minh chiến lược về chính trị và kinh tế. Mặt
khác, đây cũng là thời điểm chính quyền Mỹ thắt chặt hơn chính sách bao
vây, cấm vận với Cuba thông qua việc đề ra Đạo luật Torricelli (1992).
Năm 2016, là mốc Cuba kỷ niệm 25 năm cải cách kinh tế và 55 năm Cuba
tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc Cách mạng. Đây cũng là năm
đánh dấu 5 năm Cuba thực hiện chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh
tế-xã hội” và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
4.1. Cơ sở lý luận
Luận án được thực hiện dựa trên những quan điểm cơ bản của Chủ
nghĩa Mác-Lênin về thời đại; vấn đề dân tộc và quyền tự quyết dân tộc;
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vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp; quan niệm của Đảng và Nhà nước
Cuba về đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc được đề cập trong các Văn kiện,
Cương lĩnh chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ IV, V, VI, VII và nền tảng tư
tưởng của Jose Marti, tư tưởng lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro.
4.2. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật
biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin.Tác giả còn sử dụng
một số phương pháp khác như: phương pháp lịch sử, phương pháp tổng
hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích và phương pháp quy
nạp để trình bày luận án.
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
- Luận án có thể giúp cho người đọc tiếp cận một cách rõ nét hơn
về quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của một quốc gia xã hội
chủ nghĩa nhỏ bé đứng bên cạnh một đế quốc, một siêu cường tư bản
chủ nghĩa. Đây cũng là cuộc đấu tranh kéo dài nhất trong lịch sử (kéo
dài gần 6 thập kỷ) trong việc phá thế bao vây, cấm vận, cô lập của Mỹ.
- Đánh giá những thành tựu, hạn chế về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung
và quá trình triển khai trên các lĩnh mà Đảng và Nhà nước Cuba đã thực
hiện trong giai đoạn 1991-2016 đối với quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập
dân tộc.
- Từ những thành tựu và đóng góp trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc
lập dân tộc ở Cuba, có thể khái quát thành một số đặc điểm của quá trình đấu
tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba trong giai đoạn này.
- Luận án cũng góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham
khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử về phong
trào cộng sản công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc của Việt Nam.
6. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ
lục, nội dung luận án được kết cấu thành 04 chương, 10 tiết.
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Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1.1.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả Việt Nam
* Nhóm các công trình liên quan đến quan niệm về bảo vệ độc lập
dân tộc
Tiêu biểu có một số cuốn sách sau:“Độc lập dân tộc của các nước
đang phát triển trong xu thế toàn cầu hóa” của tác giả Thái Văn Long;
“Chủ quyền quốc gia dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa và vấn đề đặt ra
đối với Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hoàng Giáp và Phan Văn Rân. Các
tác giả tập trung đi sâu phân tích quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của các
nước đang phát triển dựa trên các vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ quyền
quốc gia dân tộc, toàn cầu hóa. Thông qua những khuyến nghị đối với Việt
Nam trong việc tăng cường bảo vệ độc lập dân tộc có thể là kinh nghiệm và
bài học quý báu cho Cuba trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.
Ngoài ra, còn có một số bài viết đăng trên các tạp chí trong nước cũng
đã đề cập đến quan niệm, tư tưởng bảo vệ độc lập dân tộc của Anh hùng giải
phóng dân tộc Jose Marti của Cuba. Tiêu biểu có một số bài viết như sau:
Tác giả Phạm Xuân Nam với các bài: “Hôxê Máctin người thầy của nền độc
lập Cuba” , Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 178 -1978 hay “Hôxê Mácti Nhà văn hóa lớn, vị Thánh tông đồ của nền độc lập Cuba” Tạp chí Châu Mỹ
ngày nay, số 2 – 1995; tác giả Nguyễn Ngọc Mão với bài viết: “Tư tưởng độc
lập dân tộc và tiến bộ xã hội của Hôxê Máctin và cách mạng CuBa”. Trong
đó, các tác giả đã ca ngợi tinh thần đấu tranh, tư tưởng tiến bộ của Jose Marti
về độc lập dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây chính là nền
tảng tư tưởng giúp cho Đảng và nhân dân Cuba đấu tranh không mệt mỏi
chống lại ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha và đế quốc Mỹ nhằm bảo
vệ vững chắc thành quả cách mạng năm 1959.
* Nhóm các công trình liên quan đến lịch sử cách mạng Cuba và vai
trò của lãnh tụ Fidel Castro đối với cuộc cách mạng này
Tiêu biểu có một số cuốn sách sau:“Tìm hiểu lịch sử cách mạng
Cuba - giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc 1953-1959” và “Nước
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Cộng hòa Cuba” của Phạm Xuân Nam. Trong đó tác giả đã giới thiệu
những nét khái quát về đất nước, con người cũng như thân thế sự nghiệp, tư
tưởng yêu nước và cách mạng của Jose Marti (Nhà yêu nước vĩ đại, người
cha của nền độc lập Cuba). Đồng thời, phân tích một cách sâu sắc, rõ nét quá
trình đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Cuba chống lại ách xâm lược của
Mỹ (1902-1952) và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của Cuba dưới sự
lãnh đạo của Fidel Castro và Phong trào 26/7 chống lại chế độ độc tài Batista
thân Mỹ (giai đoạn 1952-1959) và được kết thúc bằng cuộc cách mạng
Tháng Giêng lịch sử, dẫn tới sự ra đời nhà nước Cuba xã hội chủ nghĩa đầu
tiên ở Tây bán cầu vào ngày 1/1/1959.
Viết về vai trò của Fidel có một số cuốn sách tiêu biểu như: “Fidel
Castro: con người huyền thoại” của tác giả Hoàng Đức Nhận và Phạm
Quốc Tuấn;“Fidel: Cuộc đối đầu 10 đời Tổng thống Mỹ và những âm mưu
ám sát của CIA”, do Nguyễn Văn Phước (dịch); “Cuộc đời tôi- Một trăm
giờ với Fidel Castro” do tác giả Đỗ Tuấn Anh và Hoàng Mạnh (dịch). Các
tác giả đều nói về sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Fidel đã giúp Cuba
luôn vững vàng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Đồng
thời, còn cho người đọc hiểu hơn về tính cách, tài năng, bản lĩnh của Fidel,
một người anh hùng, một nhân vật làm nên lịch sử, một người đã cống
hiến trọn đời cho cách mạng và nhân dân CuBa.
* Nhóm các công trình liên quan đến những nhân tố tác động đến
quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba
Viết về chủ đề này, có một số cuốn sách tiêu biểu sau: Luận án tiến
sỹ “Nguyên nhân và tác động của sự sụp đổ Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
tới tiến trình cách mạng thế giới hiện nay” của tác giả Ngô Hoan năm
1995 đã nêu ra những tác động tiêu cực từ sự sụp đổ của Liên Xô tới tình
hình đất nước Cuba nhất là trên lĩnh vực chính trị và kinh tế; “Toàn cầu
hóa-khu vực hóa, cơ hội và thách thức với các nước đang phát triển”, của
Viện Thông tin Khoa học Xã hội và cuốn: “Toàn cầu hóa với các nước
đang phát triển”; “Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện
nay”, của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế, Thái Văn
Long và Phan Văn Rân và cuốn sách chuyên khảo:“Giáo trình Quan hệ
quốc tế”, của Viện Quan hệ quốc tế - Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh; “Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI”,
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của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn; “Hòa bình-hợp tác và phát triển: xu thế
lớn trên thế giới hiện nay” của tác giả Lê Minh Quân; “Mỹ Latinh một
vùng năng động“ của tác giả Đỗ Lộc Diệp. Các công trình nói trên cũng đã
chỉ rõ những vấn đề toàn cầu lớn nhất hiện nay mà nhân loại đang phải đối
mặt đó là: toàn cầu hóa và mặt trái của toàn cầu hóa, chống khủng bố,
chiến tranh cục bộ, thiên tai, biến đổi khí hậu, đói nghèo...Những vấn đề
trên mà tác giả nêu lên cũng chính là những vấn đề mà Cuba đang phải đối
mặt. Đây chính là những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình bảo vệ độc lập
dân tộc ở Cuba trong hiện tại và tương lai.
* Nhóm các công trình liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Cuba
Tiêu biểu có một số cuốn sách sau: “Chiến lược đối ngoại của Mỹ
trong những năm 1990”, của tác giả Phạm Văn Quế; “Hoa Kỳ cam kết và
mở rộng” của tác giả Lê Bá Thuyên; “Vấn đề trừng phạt kinh tế trong
chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”, của tác giả Nguyễn Thái Yên Hương.
Các tác giả đã đề cập đến chính sách thắt chặt cấm vận kinh tế của Mỹ đối
với Cuba thông qua Đạo luật Torricelli (1992) và Helm-Burton (1996).
Đây được coi là những Đạo luật hà khắc của Mỹ đối với Cuba sau khi
nước này mất đi đồng minh chính trị, kinh tế là Liên Xô. Nền kinh tế
Cuba đã khó khăn, khủng hoảng nay còn khó khăn hơn. Đây được coi
là chiến lược quan trọng trong việc hoạch định chính sách của Mỹ sau
Chiến tranh Lạnh.
* Nhóm các công trình liên quan đến quá trình xây dựng và phát
triển kinh tế của Cuba
Những công trình nghiên cứu về thành tựu của Cuba trong việc phát
triển kinh tế, xã hội nhằm đấu tranh chống lại chính sách bao vây cấm vận
của Mỹ và xây dựng đất nước, tiêu biểu có một số bài viết đăng trong Kỷ
yếu Hội thảo 50 năm Cách mạng Cuba tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh, ngày 31/12/2008: bài viết: “Những thành tựu nổi bật
của Cuba trong xây dựng và phát triển đất nước” của tác giả Nguyễn Thị
Quế; “Cuba tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng” của tác giả
Phan Văn Rân; “Thành tựu trong việc thực hiện chính sách xã hội của
Cuba trong 50 xây dựng chủ nghĩa xã hội”, của tác giả Ngô Chí Nguyện;
tác giả Phạm Xuân Nam với bài “50 năm phát triển kinh tế xã hội của nước
Cộng hòa Cuba dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; Văn
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Ngọc Thành-Nguyễn Thanh Tuấn với bài viết: “Những thành tựu của cải
cách kinh tế-xã hội ở Cộng hòa Cuba từ 1993 đến nay”, đăng trên Tạp chí
nghiên cứu lịch sử ...Hầu hết các công trình nói trên đều ca ngợi những
thắng lợi của Cuba trên mặt trận kinh tế, chính trị và xã hội. Đồng thời,
cũng khẳng định với những đường lối, chủ trương đúng đắn phù hợp với
điều kiện đất nước; vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản Cuba đã
giúp nước này ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của mình trong khu vực
và trên thế giới đặc biệt là tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giúp các
nước Mỹ Latinh xóa nạn mù chữ, chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí...Ngoài
ra, những thành công trên của Đảng và Nhà nước cũng giúp cho Cuba bảo
vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bất
chấp lệnh bao vây cấm vận của Mỹ và hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch trong và ngoài nước.
Đặc biệt, trong bài thuyết trình của giáo sư Ruvislei Gonza’lez Seaz,
chuyên gia nghiên cứu về kinh tế, thuộc Trung tâm nghiên cứu kinh tế, Bộ
Ngoại giao Cuba đã có buổi tọa đàm về “Cập nhật hóa mô hình kinh tế xã
hội Cuba và những kịch bản mới” tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam, ngày 24/3/2016. Tác giả tập trung vào 3 vấn đề chính: thứ nhất, nêu
khái quát về chủ trương “cập nhật về mô hình kinh tế-xã hội” ở Cuba; thứ
hai, tình hình Cuba trước viễn cảnh mới và cuối cùng, là thực trạng nền
kinh tế Cuba. Ngoài ra, tác giả cũng đánh giá về những thành tựu và hạn
chế của Cập nhật hóa mô hình kinh tế ở Cuba sau 5 năm thực hiện. Tuy
nhiên, mức độ của những nội dung trên mới chỉ được nêu một cách khái
quát chứ chưa đi sâu vào phân tích cụ thể về những nguyên nhân thành
công hay hạn chế trong quá trình thực hiện.
1.1.2. Các công trình nghiên cứu của tác giả Cuba và nước ngoài
* Nhóm các công trình viết về lịch sử cách mạng Cuba
Tiêu biểu có một số cuốn sachs: “Moncada“(Cương lĩnh Moncada)
của tác giả Marta Rojos; “Fidel Castro: la Revolución Cubana 19531962” (Fidel Castro: cách mạng Cuba 1953-1962) của tác giả Adolfo
Sánchez Rebolledo; Breve Historia de la Revolución Cubana” (Tóm tắt
lịch sử cách mạng Cuba) của tác giả Arnaldo Silval; The Cuban
Revolution: Origins, Course, and Legacy”(Cách mạng Cuba: nguồn gốc,
hành động và di sản), Publisher Oxford University Press...Các công trình
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nói trên chủ yếu khái quát lại các cuộc cách mạng của nhân dân Cuba. Tác
giả cũng nhấn mạnh những yếu tố giúp cho Cuba có thể giành thắng lợi Cách
mạng và những yếu tố làm cản trở sự phát triển của Cuba đó là sự can thiệp
của Mỹ trong các vấn đề của Cuba. Đồng thời, cũng đã có những cái nhìn
sâu sắc về xã hội Cuba và nêu rõ những vấn đề Cuba phải đối mặt nhất là
trong bối cảnh Cuba phụ thuộc nhiều vào Liên Xô trong những năm 1970.
Bên cạnh đó, còn lên án các nhà lãnh đạo Cuba đã thất bại trong việc đa dạng
hóa nền kinh tế bao cấp quá lâu nhất là về giáo dục và y tế.
* Nhóm các công trình liên quan đến những nhân tố tác động đến
quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba
Tiêu biểu có một số cuốn sách: “Govbachev-Riot: August even from
inside“ (Govbachev và sự kiện chính biến ngày 19/8) của tác giả Tác giả
Lukialov.A. Pavlov.V và Cruiskov.V; “US-Latin America ralations: A new
direction for a new reality”, của tác giả Charlene Barshefsky, James T.
Hill; “Xin shiji zhongguo dui lamei de diyuan zhanlue” (China’s Geostrategy towards Latin America in the New Century- Chiến lược địa chính
trị của Trung Quốc đối với Mỹ Latinh trong thế kỷ mới), của tác giả Zhu
Hong Bo; Liu Wen Long. Các tác giả viết về sự thay đổi trong chính sách
của Mỹ đối với Mỹ Latinh trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến
động và thay đổi lớn. Trong đó, nhấn mạnh sự thay đổi chính sách của Mỹ
đối với Cuba thông qua việc thắt chặt lệnh cấm vận bằng đạo luật
Torricelli (1992) và Helm-Burton (1996). Với 2 đạo luật này, Cuba đã bị
cô lập hoàn toàn với bên ngoài về ngoại giao và kinh tế.
* Nhóm công trình viết về chính sách của Mỹ đối với Cuba và quan
hệ hai nước
Có thể nhận thấy, bản chất của quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập
dân tộc của Cuba trong giai đoạn 1991-2016 chính là quá trình đấu tranh
chống lại chính sách bao vây cấm vận của Mỹ. Do đó, việc nghiên cứu về
chính sách của Mỹ đối với Cuba được tác giả tập trung khá nhiều.
Nhìn chung các tác giả nước ngoài đã phân tích và làm rõ chính sách
cấm vận của Mỹ đối với Cuba và những thiệt hại mà Cuba phải gánh chịu
từ chính sách trên. Tiêu biểu phải kể đến một số cuốn sách như: “The
Cuban Embargo: The Domestic Politics of an American Foreign Policy”
(Lệnh cấm vận Cuba: Chính trị nội bộ trong chính sách đối ngoại Mỹ) của
tác giả Patrick Jude Haney; “US policy towards Cuba: Since the Cold
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War” (Chính sách của Mỹ đối với Cuba: kể từ chiến tranh Lạnh) của tác
giả Jessica Gibbs và “The United States and Cuba: Intimate Enemies”
(Mỹ và Cuba: kẻ thù thân thiết) của tác giả Marifeli Pérez-Stable .
Những công trình này phần lớn các tác giả viết về chính sách bao vây
cấm vận của Mỹ đối với Cuba thông qua đạo luật Helms-Burton. Nhấn
mạnh những chính sách bao vây cấm vận của Mỹ trong hai nhiệm kỳ
Tổng thống Bill Clinton và những nỗ lực thúc đẩy dân chủ dưới thời
Tổng thống George W.Bush (con). Đồng thời, còn hệ thống hóa mối
quan hệ Mỹ-Cuba sau Chiến tranh Lạnh và phân tích những căng thẳng
kéo dài trong quan hệ hai nước trong thế kỷ XXI. Mặt khác, tác giả cũng
dự báo tác động của chính sách đối nội đến chính sách đối ngoại của Mỹ
đối với lệnh cấm vận của Cuba.
* Nhóm các công trình liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng, Nhà nước Cuba và quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, đất nước
của Cuba
Viết về những chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Cuba tại Đại
hội IV, V, có một số công trình, bài viết tiêu biểu như sau: bài viết: “Congress
documents will be submitted to a broad discussion”; bài viết: “Raúl Castro
Urges Cubans to Remain Alert to U.S. Efforts to Alter Communist System”
của tác giả Victoria Burnett ; bài viết: “These reforms will update the Cuban
model and spur economic growth” của tác giả Omar Everleny Perezlại cho
rằng: Cải cách mô hình kinh tế ở Cuba không phải là hoàn toàn mới mà cái
mới ở đây chính là nhận thức mới về vai trò và tầm quan trọng của khu vực
kinh tế tư nhân (khu vực ngoài nhà nước) và điều này có nghĩa là thị trường
phải đóng một vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế Cuba. Đây được coi là
thành công ban đầu của chính phủ Cuba.
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TẬP TRUNG LÀM RÕ

Trên cơ sở tiếp thu những kết quả nghiên cứu của các công trình
trước đó, luận án sẽ tập trung giải quyết và làm sáng tỏ một số vấn đề sau:
Thứ nhất, luận án sẽ phân tích những nhân tố chủ quan và khách quan
tác động đến quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nước Cộng hòa
Cuba từ năm 1991 đến năm 2016;
Thứ hai, tìm hiểu một số quan niệm về độc lập dân tộc, bảo vệ độc
lập dân tộc của Việt Nam và thế giới; nghiên cứu, phân tích các mục tiêu,
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nhiệm vụ và nội dung của Đảng, Nhà nước Cuba về đấu tranh bảo vệ độc
lập trên tộc trên các lĩnh vực: chính tri, ngoại giao, an ninh quốc phòng,
kinh tế, văn hóa, xã hội trong hai thời kỳ cách mạng: giai đoạn “Thời kỳ
đặc biệt trong hòa bình” (1991-2004) và giai đoạn đẩy mạnh cải cách kinh
tế và thực hiện chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội” (20042016). Đồng thời, so sánh quá trình triển khai của hai giai đoạn này.
Thứ ba, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quá trình đấu
tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba từ năm 1991 đến năm 2016, từ đó
đưa ra một số đặc điểm của quá trình này ở Cuba, cùng những vấn đề đặt
ra đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba và các
nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam thời gian tới.
Tóm lại, luận án đi sâu phân tích và làm rõ thực trạng của quá trình
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba giai đoạn 1991-2016. Đồng thời,
cũng đưa ra được một số luận điểm mới mang tính định hướng trên các lĩnh
vực: chính trị, ngoại giao; an ninh, quốc phòng; kinh tế; văn hóa, xã hội, đó
là những khuyến nghị mà cá nhân tác giả đã mạnh dạn nêu ra để Đảng và
Nhà nước Cuba có thể tham vấn và đề ra đường lối, chủ trương, chính sách
phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đất nước trong thời gian tới.
Chương 2
QUAN NIỆM VÀ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẤU
TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CUBA
TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2016
2.1. QUAN NIỆM VỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Quan niệm chung về độc lập dân tộc: Theo từ điểm tiếng việt thuật
ngữ “Độc lập” của một nước vừa là tính từ, vừa là danh từ. Trên phương
diện tính từ, “độc lập” được hiểu là không phụ thuộc vào nước khác hoặc
dân tộc khác, còn trên phương diện danh từ, “độc lập” là trạng thái của
một nước hoặc một dân tộc có chủ quyền về chính trị, không phụ thụ thuộc
vào nước khác, hoặc dân tộc khác.
Quan niệm chung về bảo vệ độc lập dân tộc: Bảo vệ độc lập dân tộc
được hiểu là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
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lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội
chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ văn hóa dân tộc; giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự
an toàn xã hội.
2.2. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẤU
TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CUBA

2.2.1. Nhân tố chủ quan
2.2.1.1. Khái quát về nước Cộng hòa Cuba
Cuba (tên gọi chính thức là Cộng hòa Cuba, tiếng Tây Ban Nha:
Republica de Cuba) là một quốc gia nằm ở phía Bắc của quần đảo Angti lớn
thuộc biển Caribe và khu vực Trung Mỹ.
Cuba có khoảng 11,16 triệu dân, trong đó hơn 65% là người da trắng
gốc Âu (Tây Ban Nha), 25% là người lai, 10% là người gốc phi da đen.
Ngoài ra, còn có một nhóm nhỏ là người gốc Á (chủ yếu là người Hoa).
Về tôn giáo, Cuba có hơn 80% dân số theo Thiên chúa giáo, số còn lại là
theo các tôn giáo khác như: Tin lành, Do thái và Hồi giáo. Những đặc
điểm dân cư nói trên đã tạo nên sự gắn kết về văn hóa và tạo ra một nền
văn hóa riêng có ở Mỹ Latinh.
Ngôn ngữ chính thức của Cuba là tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ này
có sự pha trộn với một số ngôn ngữ gốc Idio, gốc Phi cùng một số ít từ gốc
Anh, Pháp.
Nước Cộng hòa Cuba là nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, do Đảng
cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, chế
độ chính trị ở Cuba có sự khác biệt hoàn toàn so với các nước Mỹ Latinh
và Châu Mỹ.
2.2.1.2. Kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba
trước năm 1991
Nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa được duy trì và củng
cố; nạn thất nghiệp cao do chế độ cũ để lại đã hoàn toàn bị xóa bỏ; trình độ
học vấn và kỹ năng của công nhân viên chức được chăm lo, bồi dưỡng và
nâng cao…Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Cuba phải đối
mặt với nhiều khó khăn khách quan do thiên tai, dịch bệnh và do những

13
"khiếm khuyết, sai lầm chủ quan trong quản lý kinh tế đã được Ban lãnh
đạo Đảng và Nhà nước phát hiện từ năm 1985".
2.2.1.3. Vai trò của lãnh tụ
Fidel Castro có công trong việc nâng cao vai trò và vị thế của Cuba trên
trường quốc tế, đưa dân tộc Cuba từ một quốc gia không mấy người biết đến
trở thành "thành trì" của chủ nghĩa xã hội ở Mỹ Latinh và Tây bán cầu; luôn
đi đầu trong việc phát triển phong trào cánh tả để tiến lên xây dựng một xã
hội mới "chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI" ở Mỹ Latinh mà không có sự
hiện diện của Mỹ.
Raul Castro là người thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế và đề ra chủ
trương "Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội" ở Cuba đi đúng định hướng
xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách đa
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Giúp Cuba mở rộng quan hệ
ngoại giao với các nước Mỹ Latinh và thế giới. Đồng thời, phá được thế
bao vây, cô lập ngoại giao của Mỹ.
2.2.2. Nhân tố khách quan
2.2.2.1. Tình hình thế giới và khu vực
Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, những đặc điểm và xu thế của tình
hình quốc tế như: sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa; xu thế toàn cầu
hóa; hòa bình, hợp tác và phát triển; cách mạng khoa học công nghệ.. đã
tác động trực tiếp đến quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây
dựng chủ nghĩa hội ở Cuba theo hai hướng thuận nghịch đan xen thông
qua một số đặc điểm và xu thế như: toàn cầu hóa (đặc biệt là toàn cầu hóa
kinh tế) là xu hướng khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia
trong đó có Cuba. Xu thế này đang bị một số nước phát triển, mới nổi và
các tập đoàn tư bản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn,
vừa có mặt tích cực và tiêu cực, vừa có hợp tác và đấu tranh; hòa bình, hợp
tác và phát triển vẫn tiếp tục là xu thế chủ đạo của thế giới lôi cuốn tất cả
quốc gia dân tộc tham gia trong đó có Cuba.
Còn ở Mỹ Latinh, bối cảnh khu vực đã tác động sâu sắc tới quá trình
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Cuba thông
qua các khía cạnh sau: sự phát triển của phong trào Cánh tả Mỹ Latinh và
sự ra đời của nhóm ALBA; tác động của quá trình liên kết nội khối ở Mỹ
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Latinh tới Cuba; Mỹ Latinh trong đó có Cuba đang trở thành nơi thu hút sự
quan tâm của các cường quốc trên thế giới đặc biệt là Trung Quốc và Nga.
2.2.2.2. Chính sách của một số nước lớn đối với Cuba
Sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Cuba trong gần 3
thập kỷ qua, bên cạnh những các yếu tố chủ quan, khách quan, chính
sách của các nước lớn như: chính sách của Mỹ, Nga, EU, Trung Quốc
cũng có tác động rất lớn đối với quốc đảo này theo chiều hướng thuận,
nghịch đan xen.
* Đối với Mỹ
Chính quyền Mỹ muốn đạt được một số mục tiêu cụ thể như: chuyển
hóa chế độ chính trị và đưa Cuba quay trở lại chủ nghĩa tư bản một lần
nữa; đe dọa đến sự ổn định chính trị, trật tự xã hội, toàn vẹn lãnh thổ, chủ
quyền quốc gia, độc lập dân tộc của Cuba; thông qua Cuba Mỹ có thể kiềm
chế sự phát triển của phong trào cánh tả Mỹ Latinh và xác lập ảnh hưởng ở
khu vực vốn được coi là vùng ảnh hưởng truyền thống của Mỹ.
* Đối với EU
Chính sách của EU đối với Cuba, một mặt giúp cho Cuba hội nhập sâu
hơn với cộng đồng quốc tế và khẳng định được vai trò của mình trên thế giới.
Nhưng mặt khác, nó cũng đặt ra cho Cuba những yêu cầu và nhiệm vụ mới,
nhất là trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc, Nga và một số nước lớn đang gia
tăng sự hiện diện ở Cuba và thông qua quốc đảo này để mở rộng ảnh hưởng
của mình tại Mỹ Latinh.
* Đối với Trung Quốc
Chiến lược trên của Trung Quốc đã giúp Cuba có thêm một đối trọng
trong quan hệ với Mỹ, tuy nhiên, nó cũng đặt ra cho Cuba nhiều khó khăn,
bởi sự phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế sẽ bị phụ thuộc về chính trị như Cuba
đã từng gặp phải với Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh Lạnh. Đây chính là
nguy cơ đe dọa đến nền độc lập dân tộc của Cuba, nhất là trong bối cảnh Mỹ
và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng và cạnh tranh trực tiếp tại
khu vực Mỹ Latinh.
* Đối với Nga
Với việc Tổng thống Putin tiếp tục cầm quyền ở nước Nga sẽ tiếp tục
coi trong mối quan hệ chiến lược với quốc đảo này để củng cố vị thế của
mình ở Mỹ Latinh và cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các cường quốc

15
khác tại khu vực này. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những thách thức đối với
nền độc lập dân tộc của Cuba, bởi các nước lớn sẽ gia tăng cạnh tranh và
biến quốc đảo này thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng giữa các siêu
cường điều này Cuba đã gặp phải trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.
Chương 3
THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP
DÂN TỘC Ở CUBA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2016
3.1. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ
NƯỚC CUBA VỀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

3.1.1. Mục tiêu
Mục tiêu chung: giữ vững nền độc lập dân tộc, đảm bảo sự liên tục
và tính chất không thể đảo ngược của chủ nghĩa xã hội, sự phát triển của
nền kinh tế đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, kết hợp với sự hình
thành những giá trị đạo đức và chính trị cần thiết của nhân dân. Tiếp tục
củng cố vững chắc một nước Cuba xã hội chủ nghĩa có độc lập, chủ quyền,
dân chủ, thịnh vượng và bền vững.
Mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn từ 1991 đến 2016, mục tiêu cụ thể
của Đảng và Nhà nước Cuba được điều chỉnh liên tục qua các kỳ Đại hội
đảng nhằm đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh
tế, nâng cao đời sống nhân dân và đấu tranh chống lại các chính sách bao
vây cấm vận của Mỹ.
3.1.2. Nhiệm vụ
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng và Nhà nước Cuba đã xác
định những nhiệm vụ cụ thể như sau:
Thứ nhất, kiên quyết đấu tranh yêu cầu Mỹ xóa bỏ hoàn toàn chính sách
bao vây, cấm vận thù địch chống Cuba, đây chính là điều kiện để Cuba tiếp
tục phát triển và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, tăng
cường, chủ động đưa đất nước hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế
Thứ hai, từng bước thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, tiếp tục
đẩy mạnh quá trình cải cách kinh tế, đồng thời, vẫn duy trì các chính sách
an sinh xã hội tốt đẹp
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3.1.3. Nội dung
* Trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao
Đường lối lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị của Đảng và Nhà nước
Cuba luôn có sự bổ sung, kế thừa, phát triển qua các kỳ Đại hội Đảng
nhưng mục tiêu bao chùm của đường lối cách mạng trong giai đoạn 19912016 vẫn là: “Giữ vững nền độc lập dân tộc, bảo vệ và cải tiến chủ nghĩa
xã hội, tạo ra những cơ sở kinh tế xã hội để tiếp tục phát triển khi cuộc
khủng hoảng qua đi”.
Về đối ngoại: Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Cuba
trong hai giai đoạn (1991-2004 và 2004-2016) luôn có sự điều chỉnh để
phù hợp với những biến đổi mau lẹ của tình hình trong nước và thế giới.
* Trên lĩnh vực kinh tế
Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đứng đầu là Chủ tịch Fidel và
Raul Castro, Cuba liên tục có sự điều chỉnh đường lối kinh tế trong hai giai
đoạn phát triển đất nước: 1991-2004 và 2004-2016 thông qua các kỳ Đại
hội nhằm từng bước khắc phục những khó khăn nội tại của đất nước và
đẩy mạnh phát triển kinh tế.
* Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng
Để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, chế độ xã hội chủ nghĩa và
an ninh quốc gia, Đảng và Nhà nước Cuba trong giai đoạn 1991-2016, đã
xác định rõ các biện pháp sau: luôn coi trọng và đề cao vai trò của Bộ các
Lực lượng vũ trang cách mạng;duy trì lực lượng vũ trang 3 thứ quân (bộ
đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích); tiếp tục cuộc đấu tr
anh yêu cầu Mỹ trao trả căn cứ Guantanamo vô điều kiện cho Cuba; tăng
cường hợp tác quân sự và trao đổi kỹ thuật quân sự với Nga, Trung Quốc,
Việt Nam và một số nước Mỹ Latinh: Venezuela, Nicaragua.
* Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội
Trong giai đoạn 1991-2004 và 2004-2016 , đặc biệt là tại Đại hội VI,
Đảng và Nhà nước Cuba đã đưa ra nhiều nội dung trong hoạt động văn hóa-xã
hội đó là: tăng cường bảo vệ bản sắc văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng
và tính nghiêm túc trong công tác giảng dạy ở các cấp học nhằm nâng cao
hiệu quả của nền giáo dục Cuba; từng bước sắp xếp lại mạng lưới các
trường học, nâng cao năng lực của giáo viên trước học sinh, sinh viên
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thông qua việc trang bị các trang thiết bị giảng dạy; coi “ngoại giao y tế” là
kênh đối ngoại quan trọng để phát triển kinh tế đất nước và nâng cao vai
trò vị thế của Cuba trên trường quốc tế.
3.2. SỰ TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐẤU
TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CUBA

3.2.1. Giai đoạn Cuba thực hiện “Thời kỳ đặc biệt trong hòa bình”
(1991-2004)
3.2.1.1. Trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao
Thứ nhất, Cuba đã ban hành Hiến pháp mới vào năm 1992 và tiến
hành sửa đổi Hiến pháp vào năm 2002. Đây được coi là những biện pháp
mang tính chất bản lề để giữ vững sự ổn định chính trị trong nước, trong
bối cảnh nền kinh tế-xã hội đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng
Thứ hai, Đảng và nhà nước Cuba đã đẩy mạnh công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng,
giữa đảng với nhân dân để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và chống lại các
âm mưu gây bất ổn chính trị xã hội của Mỹ và các thế lực thù địch.
3.2.1.2. Trên lĩnh vực kinh tế
Thứ nhất, sự thay đổi trong chính sách phát triển kinh tế đã giúp Cuba
thu được kết quả khả quan và từng bước thoát khỏi khủng hoảng; duy trì sự
ổn định chính trị- xã hội trong nước; giữ vững nền độc lập dân tộc và chế độ
xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh Mỹ siết chặt hơn nữa lệnh cấm vận.
Thứ hai, du lịch và công nghệ sinh học đã trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn của Cuba. Đây chính là “cứu cánh” giúp Cuba giải quyết được
những khó khăn kinh tế trước mắt và tạo cơ sở, tiền đề cho các ngành kinh
tế khác có điều kiện phát triển. Đồng thời, giúp Cuba có thể tự chủ hơn về
kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài.
3.2.1.2. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng
Thứ nhất, tiếp tục duy trì và củng cố các lực lượng bảo vệ cách mạng
nhằm góp phần ổn định trật tự trong nước, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân
dân trước sự chống phá quyết liệt của kẻ thù
Thứ hai, Cuba chủ trương cải cách các Lực lượng vũ trang để bảo vệ
vững chắc thành quả cách mạng góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội,
chủ quyền quốc gia.
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3.2.1.2. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội
Thứ nhất, việc duy trì tư tưởng yêu nước của Jose Marti trong lĩnh
vực văn hóa được coi là nhiệm vụ quan trọng để Cuba bảo vệ thành quả
cách mạng
Thứ hai, những thành tựu về giáo dục, y tế không chỉ giúp Cuba
đứng vững trước khó khăn về kinh tế mà còn nâng cao được vai trò, vị thế
trên trường quốc tế, qua đó, tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của cộng đồng
quốc tế trong việc chống lại chính sách bao vây, cấm vận hà khắc của Mỹ
Thứ ba, những thành tựu về an sinh xã hội đã tạo nền tảng cho sự ổn
định đất nước của Cuba
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, quá trình đấu tranh bảo
vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn 19912004 của Cuba còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như sau:
Thứ nhất, việc Mỹ duy trì chính sách bao vây cấm vận quá lâu đối
với Cuba đã làm cho quốc đảo này bị cô lập về chính trị –ngoại giao, kinh
tế và lâm vào khủng hoảng toàn diện, sâu sắc
Thứ hai, Cuba gặp khó khăn từ sự chống phá của Mỹ và các thế lực
thù địch
Thứ ba, do Cuba phụ thuộc rất lớn vào nguồn viện trợ của Liên Xô,
nên sau khi Liên Xô sụp đổ, quốc đảo này đã không đủ sức chống chọi với
những tác động từ bên ngoài
3.2.2. Giai đoạn Cuba tiếp tục thực hiện cải cách kinh tế và chủ
trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội” từ 2004-2016
3.2.2.1. Trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao
Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân nhằm tạo
sự đoàn kết, thống nhất trong toàn xã hội
Kiện toàn lại hệ thống chính trị để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất
nước trong điều kiện mới
Với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc
tế, Đảng và Nhà nước Cuba đã thực hiện mở rộng quan hệ ngoại giao với
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới
Cuba cũng đã từng bước cải thiện quan hệ ngoại giao với Mỹ nhằm
phá thế bao vây, cô lập, thù địch kéo dài trong gần 6 thập kỷ
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3.2.2.2. Trên lĩnh vực kinh tế
Dấu ấn lớn nhất trong thực hiện cải cách kinh tế chính là đã đề ra chủ
trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội”. Biện pháp này đã giúp
Cuba từng bước thoát khỏi những khó khăn kinh tế trong nước; xây dựng
được một nền kinh tế đa dạng; mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế và là điểm
đến đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Những thành tựu này đã góp
phần tạo ra “nội lực” giúp Cuba bảo vệ được lợi ích quốc gia, dân tộc.
Đảng và Nhà nước Cuba chủ trương mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế
với nhiều nước trong khu vực và thế giới nhằm thúc đẩy nền kinh tế đất nước.
Sự hỗ trợ đắc lực của Venezuela về kinh tế, năng lượng đã giúp Cuba
từng bước thoát khỏi khó khăn kinh tế trong nước trước chính sách bao
vây, cô lập về kinh tế của Mỹ.
3.2.2.3. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng
Cuba từng bước hiện đại hóa các lực lượng vũ trang cách mạng theo
hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất
nước. Quá đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
Cuba tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác quân sự với các nước
trong khu vực và thế giới nhằm ứng phó có hiệu quả với các âm mưu
chống phá Mỹ và các thế lực phản động
3.2.2.4. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội
Cuba tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu ở Mỹ Latinh và thế giới về giáo
dục và y tế. Đây cũng được coi là nền tảng giúp Cuba ổn định xã hội, phát
triển kinh tế đất nước, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn, tạo
động lực giúp cho các ngành kinh tế khác phát triển, góp phần bảo vệ vững
chắc thành quả cách mạng.
Cuba vẫn tiếp tục duy trì các chính sách an sinh xã hội tốt đẹp
Cuba vẫn duy trì được nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đồng
thời đã đạt được một số thành tựu trong việc hợp tác văn hóa với thế giới,
nhất là với Mỹ
Bên cạnh những thành công nêu trên, quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân
tộc ở Cuba trong giai đoạn này vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:
Sự già hóa thế hệ lãnh đạo ở Cuba
Nền kinh tế Cuba bị phụ thuộc quá nhiều vào Venezuela, nhất là
năng lượng, do đó, khi nền kinh tế nước này rơi vào khủng hoảng, Cuba
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ngay lập tức rơi vào khủng hoảng năng lượng. Điều này, sẽ làm cho Cuba
mất độc lập tự chủ về kinh tế.
Cái chết của Fidel đã tác động không tốt đến sự nghiệp đấu tranh bảo
vệ độc lập dân tộc ở Cuba
Chương 4
ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ ĐỘC LẬP
DÂN TỘC Ở CUBA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2016, MỘT SỐ ĐẶC
ĐIỂM VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
4.1. THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

4.1.1. Những thành tựu
* Trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao
Thứ nhất, duy trì sự ổn định chính trị, xã hội trong nước, tạo cơ sở
bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa
Thứ hai, quá trình đổi mới tư duy chính trị ở Cuba đã đem lại những
thành tựu quan trong đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc
Thứ ba, Đảng cộng sản Cuba luôn nhất quán nền tảng tư tưởng của
chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Thứ tư, Cuba đã thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với khu vực
và thế giới
* Trên lĩnh vực kinh tế
Thứ nhất, sự thay đổi trong tư duy kinh tế của Đảng và Nhà nước Cuba
Thứ hai, quá trình hội nhật kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ đã giúp
Cuba từng bước phát triển kinh tế đất nước, nâng cao vai trò, vị thế trong
khu vực và thế giới
* Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng
Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba là nhân tố quan trọng giúp bảo
vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia trong bối cảnh
chính sách bao vây cấm vận của Mỹ vẫn được duy trì và siết chặt hơn kể
từ sau chiến tranh Lạnh đến nay.
* Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội
Với chính sách miễn phí về giáo dục, y tế và an sinh xã hội tốt đẹp đã
giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
mà Đảng và Nhà nước Cuba đã lựa trọn trong gần 3 thập kỷ qua.
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4.1.2. Những hạn chế
Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình đấu tranh bảo vệ độc
lập dân tộc của Cuba còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém và tác động xấu
đến quá trình này cụ thể như sau:
Thứ nhất, Cuba chưa xây dựng được mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn
chỉnh theo “kiểu Cuba”
Thứ hai, những bất cập trọng điều hành và quản lý nền kinh tế đất nước
Thứ ba, Cuba là quốc gia có nền văn hóa đa dạng với nhiều sắc tộc,
tôn giáo khác nhau, nên đây chính là cơ hội để Mỹ và các thế lực phản
động lợi dụng chống phá
4.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH BẢO
VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CUBA GIAI ĐOẠN 1991-2016

Thứ nhất, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc luôn gắn liền
với quá trình xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện và hoàn
cảnh của Cuba.
Thứ hai, một đặc điểm làm hạn chế đối với quá trình bảo vệ độc lập
dân tộc ở Cuba trong giai đoạn này chính là sự chống phá quyết liệt của
cộng đồng người Mỹ gốc Cuba (khác so với cộng đồng người Hoa kiều
của Trung Quốc)
Thứ ba, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba luốn gắn
liền với sự phát triển của phong trào cánh tả Mỹ Latinh, nhất là nhóm thiên
tả ALBA
Thứ tư, việc đề ra chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội,
được coi là chủ trương lớn giúp Cuba phát triển kinh tế, nâng cao đời sống
của nhân dân nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Việc
Cuba sử dụng “Cập nhật” không phải là “Cải cách” theo Trung Quốc hay
“Đổi mới” theo Việt Nam được coi là đặc điểm riêng biệt của cách mạng
Cuba trong giai đoạn này.
Thứ năm, quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và chống lại các
chính sách bao vây cấm vận của Cuba kéo dài nhất (gần 60 năm) so với
Việt Nam và 20 quốc gia khác đã từng bị Mỹ thi hành chính sách bao vây,
cấm vận. Nó, đã tạo ra điểm khác biệt, riêng có của quốc đảo này.
Thứ sáu, việc duy trì tốt các chính sách ưu việt về giáo dục, y tế, an sinh
xã hội được coi là vũ khí giúp Cuba chống lại mọi âm mưu chống phá của Mỹ
và các thế lực phản cách mạng trong quá trỉnh bảo vệ nền độc lập dân tộc.
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Thứ bảy, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Cuba luốn gắn liền với
nghĩa vụ quốc tế cao đẹp, đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà
nước nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để phát triển kinh tế và nâng
cao vị thế đất nước
4.3. VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CUBA TRONG THỜI GIAN TỚI
VÀ LIÊN HỆ VỚI KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM

4.3.1. Vấn đề đặt ra đối với Cuba
Một là, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngoài việc đem lại
cho Cuba những thời cơ lớn như: phát triển kinh tế, mở rộng hợp tác, nâng
cao vị thế trên trường quốc tế, thì nó cũng đặt ra cho Cuba một nhiệm vụ
quan trọng là phải luôn đảm bảo mục tiêu bảo vệ độc lập dân tộc gắn liền
với hội nhập quốc tế.
Hai là, công nghệ sinh học, du lịch, giáo dục, y tế luôn phải được coi
là nội lực quan trọng, nền tảng kinh tế vững chắc để đảm bảo lợi ích quốc
gia, dân tộc của Cuba trong bối cảnh Mỹ siết chặt lệnh cấm vận về kinh tế.
Thứ ba, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa được coi là cơ hội
những cũng tạo ra những thách thức không nhỏ đối với quá trình bảo vệ
độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia của Cuba trong thời gian tới.
Thứ tư, chính sách cấm vận kinh tế của chính quyền Tổng thống
Trump đối với Cuba có thể siết chặt hơn trong thời gian tới, điều này sẽ
tạo ra những nguy cơ và thách thức mới đối với quá trình bảo vệ độc lập
dân tộc của Cuba trong thời gian tới.
Thứ năm, một số vấn đề đặt ra đối với Cuba dưới sự lãnh đạo của
tân Chủ tịch Miguel Diaz- Canel (nhậm chức chủ tịch Cuba ngày
19/4/2018)
4.3.2. Liên hệ với kinh nghiệm của Việt Nam
Từ thực tiễn kinh nghiệm bảo vệ nền độc lập dân tộc, chủ quyền
quốc gia của Việt Nam từ sau chiến tranh Lạnh đến nay, có thể đưa ra một
số kinh nghiệm tham chiếu đối với Cuba như sau:
Thứ nhất, kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác xây dựng đảng
để chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng
Thứ hai, Cuba có thể tham chiếu những kinh nghiệm trong công tác
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam
Thứ ba, tăng cường hiện đại hóa các lực lượng vũ trang
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Thứ tư, kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xác định rõ “Đối tác”
và “Đối tượng” trong quan hệ quốc tế
Thứ năm, Cuba tránh nguy cơ phụ thuộc kinh tế, thương mại vào bên ngoài
Thứ sáu, Cuba cần tránh được nguy cơ đến từ “chủ nghĩa tư bản thân
hữu”, “lợi ích nhóm” và “sân sau gia đình” trong quá trình xây dựng nền
kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
KẾT LUẬN
Nhờ có đường lối lãnh đạo đúng đắn, dựa vào sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, giữa Đảng với Nhân dân, cùng sự giúp đỡ
vô tư, trong sáng của các nước xã hội chủ nghĩa, cánh tả Mỹ Latinh, các lực
lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới. Đảng và Nhà nước
Cuba đã lãnh đạo đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn của “thời kỳ
đặc biệt trong hòa bình” (1991-2004) và đẩy mạnh công cuộc cải cách kinh
tế và chủ trương “Cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội” (2004-2016) để từng
bước tiến lên xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong điều kiện và hoàn cảnh mới.
Trong gần 30 năm qua (1991-2016), quá trình đấu tranh bảo vệ độc
lập dân tộc của Cuba đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: bảo vệ
vững chắc nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đập tan các hoạt động
chống phá của các lực lượng chống phá của lực lượng phản cách mạng và
chính sách bao vây cấm vận của Mỹ; duy trì sự ổn định chính trị-xã hội
trong nước; thúc đẩy sự nghiệp cải cách kinh tế; ban hành nhiều chính sách
cải cách quan trong; duy trì chính sách miễn phí về giáo dục, y tế và an
sinh xã hội tốt đẹp, bằng việc: Cuba đã xây dựng được một thế trận quốc
phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc, thúc đẩy
cải cách các Lực lượng Vũ trang cách mạng theo hướng chính quy, tinh
nhuệ. Đồng thời, mở rộng quan hệ quốc tế với nhiều tổ chức khu vực, tiểu
khu vực, quốc tế quan trọng như: CELAC, ALBA...Cuba cũng đã thiết lập
quan hệ ngoại giao với nhiều nước lớn như: Mỹ, Nga, Trung Quốc,
EU...Những thành tựu này đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của
Đảng cộng sản và Nhà nước Cuba, đứng đầu của Chủ tịch Fidel, Raul, góp
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phần quan trong xây dựng một nước Cuba xã hội chủ nghĩa phát triển năng
động, mạnh mẽ, tự làm chủ vận mệnh của mình và tạo cơ sở bảo vệ vững
chắc nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thành quả từ quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ độc lập dân tộc
mà Đảng cộng sản và Nhân dân Cuba đạt được là rất đáng tự hào, được
bạn bè quốc tế thừa nhận. Nhưng trong quá trình này, Cuba vẫn còn
nhiều hạn chế và đứng trước những nguy cơ, thách thức đe dọa trực tiếp
đến nền độc lập dân tộc đó là: sự chống phá mạnh mẽ của các thế lực thù
địch, chính sách bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba vẫn
được duy trì; những bất cập trọng điều hành và quản lý nền kinh tế đất
nước; căn cứ quân sự Guantanamo vẫn bị Mỹ chiếm đóng...Điều đó, đã tạo
ra những thách thức với Cuba.
Để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, đòi hỏi
Đảng và Nhà nước Cuba trong thời gian tới phải đề ra các chính sách phát
triển đất nước (đặc biệt phát triển kinh tế); phải luôn đảm bảo mục tiêu bảo
vệ độc lập dân tộc gắn liền với hội nhập quốc tế; công nghệ sinh học, du
lịch, giáo dục, y tế sẽ được coi là nội lực quan trọng, nền tảng kinh tế vững
chắc để đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc của Cuba trong bối cảnh Mỹ siết
chặt lệnh cấm vận về kinh tế; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự thay
đổi thế hệ lãnh đạo (từ thế hệ lịch sử là Raul sang thế hệ trẻ là Diaz
Canel)…vừa được coi là cơ hội những cũng tạo ra những thách thức không
nhỏ đối với quá trình bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia của Cuba
trong thời gian tới; chính sách cấm vận kinh tế của chính quyền Tổng
thống Trump đối với Cuba có thể siết chặt hơn trong thời gian tới, điều này
sẽ tạo ra những nguy cơ và thách thức mới đối với quá trình bảo vệ độc lập
dân tộc của Cuba trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Cuba cũng cần phải có sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm
với các nước khác, nhất là với Việt Nam. Bởi Việt Nam và Cuba có sự
tương đồng về ý thức hệ; từng bị Mỹ thực hiện chính sách bao vây cấm
vận và hiện nay cũng đang gặp phải một số vấn đề như: chống phá của các
thế lực phản động thông qua các chiêu bài dân chủ nhân quyền, dân tộc tôn
giáo...Do đó, kinh nghiệm thành công và thất bại của Việt Nam chính là
những bài học tham chiếu quý báu cho Đảng cộng sản Cuba về đấu tranh
bảo vệ độc lập dân tộc ở nước mình trong hiện tại và tương lai.
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