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مپریالیستی کوبا انقالب    روند  وضدا

 اضمحالل آن

گاه   انهم" " توافق   اه !لوزان  و  ن

 

 

 نه اشجهینت باشد، تیحاکم در یحزب دولت و حزب هرگاه که است داده نشان نهیع به ریاخ یکصدسالهی خیتار

 دولت، - حزب یکتاتورید و یبوروکراس رشد بلکه ،یکارگر یدموکراس و ایپرولتار تیحاکم و اقتدار و سمیالیسوس

 که بود خواهد دولت و حزب درون از برآمده ممتاز یطبقه تیحاکم و اقتدار و یدولت - یحزب یدارهیسرما یتوسعه

 2ی صفحهادامه در                  .کرد خواهد نابود را آن یآوردهادست و انقالب و دیپاش خواهد فرو زین تینها در

 
  

 

به  ،قرار و مدارها دستاین ،نه است و مسلماًگولوزان، گونه ی"نامهتوافق"یرامون ها پتعابیر، تفاسیر و ارزیابی

دردمند  ها انساننمیلیو بهبودی زندگیفضای سیاسی جامعه و در در  ،مثبتی یختم شود، ثمره هر کجا

 ،و جدلِ بزرگان سرمایه های سیاسی و جنگاش بازی، همههابستان باالئیو اش بده خواهد داشت. همهنه

ست داریاقتصادِ سرمایه ینمودن چرخه واراش همهمه ،جهان مجدد تقسیم بر سر تعریف و باز تعریفِ توافق

 5ی ادامه در صفحه      نیست. کشان و محرومانزحمت کارگران،منفعت  در مسیرِ ،چنین توافقی بدون شکو 
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 مطالب این شماره:

 

  
 1818 مه 5 :تاریخ تولد

 ها!لوزان و نگاه "نامةتوافق"

 



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه27ی شماره 1394اردیبهشت ، پنجم سال بهمن 19تئوریک سازمان  –یاهکل، ارگان سیاسی پیام س

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

الجزائر کوبا در میان دریای کارائیب و اقیانوس آتالنتیک شمالی، که محل مجمع

توسط کریستف کلمب، دریانورد  1492پوست بومی بود، در سال سکونت قبائل سرخ

 .درآمد لط استعمارگران اسپانیائیایتالیائی، به تس

شوند و گر به کوبا سرازیر میهای غارتها و پرتغالیاسپانیائی ،در اوائل قرن شانزدهم

سازند و آوری طال وادار میها را به جمعگی گرفته و آنهمردم بومی این منطقه را به برد

ی برند و جهت ادامهپس از تقریبن یک قرن تمام افراد بومی این منطقه را از بین می

 کنند.های آفریقائی را به کوبا وارد میشان، بردهغارت

پوست این منطقه در زبان بومیان سرخ "Taíno Cubanacan"ی ی کوبا از واژهواژه

نام شهری بود که  "گاه مرکزیجای"گاه مرکزی است. گرفته شده و به معنی جای

 و بعدها نام کل این منطقه گردید.گر شده بود های غارتمحل سکونت پرتغالی

 1898در سال  ،سال تحت استعمار و غارت اسپانیا بود 4۰۰کوبا که تقریبن به مدت 

ظاهرن کشوری  19۰2گیرد و در سال گران آمریکائی قرار میی غارتتحت سلطه

ی سلطهولی در واقع مانند سائر مناطق آمریکای التین، تحت ،شودمستقل می

 گیرد.های امپریالیستی آمریکا قرار میتعمار نو سرمایههای اسسیاست

شود که بعدها با تکیه بر گذاری میتوسط فیدل کاسترو پایه جنبشی 1953ژوئیه  26در 

 ژانویه اول در طوالنی و ایتوده مسلحانه یمبارزه مشی اتخاذ و لنینیسم –مارکسیسم 

 را "باتیستا"وابسته به امپریالیسم و در جریان یک انقالب ضدامپریالیستی، رژیم  1959

 آورد.سرنگون کرده و قدرت سیاسی را در کوبا به دست می

گی کامل اقتصادی و سیاسی به قبل از این انقالب، کوبا با مواردی چون: وابسته

کاری و وضعیت نامناسب آموزش و پرورش و امپریالیسم آمریکا، درصد باالی بی

یمی از جمعیت قادر به استفاده از برق نبودند. سه ونیم رو بود. نبهداشت عمومی روبه

درصد از دهقانان  85دارای مسکن مناسب نبودند و  ،میلیون جمعیت 6میلیون از مجموع 

 کردند، نبودند.هائی که روی آن کار میکوبائی مالک زمین

های سیاسی، آوردهای مهمی را در زمینهگرچه انقالب ضدامپریالیستی کوبا دست

 ضائی، فرهنگی و اجتماعی به بار آورده است، اما از یک طرف موانعی چونق

ی عدم توسعه ء،امپریالیسم آمریکا و شرکاجانبه و بلندمدت همه اقتصادی یمحاصره

 ها،صنعتی و اقتصادی این کشور چه قبل از انقالب و چه پس از آن و عالوه بر این

  ی سرزمین کوبا، جامعه و دولت اینمادمنابع محدود طبیعی یا به عبارت دیگر فقر 

 

ای خصوصن در راه رسیدن به اهداف و شعارهای انقالب کشور را با مشکالت عدیده

 رو ساخت.روبه

لنینیسم و پیوستن  –از طرف دیگر انحرافات حزب کمونیست کوبا از مشی مارکسیسم 

نهایتن نه تنها  آن به اردوگاه شرق و سرایت مواضع رویزیونیستی اتحاد شوروی به آن،

گی، شرائطی را به گشت، بلکه این وابسته باعث تک محصولی ماندن اقتصاد این کشور

باره در ، کوبا به یکآنهای وسیع پس از سقوط شوروی و قطع کمکوجود آورد که 

و مایحتاج  ی تأمین انرژیخصوصن در زمینه ؛وضعیت اقتصادی وخیمی قرار گرفت

 .عمومی

قراردادی برای صدور شکر به  ءه بلوک شرق که سرآغاز آن امضانزدیک شدن کوبا ب

العمل شدید آمریکا و تیره شدن نفت خام بود، تبعن منجر به عکس ءشوروی در ازا

 ءی که سرانجام دولت آمریکا عالوه بر به اجرائتر روابط دو کشور گردید. تا جابیش

های هوادار باتیستا و روهدست به مسلح کردن گ ،گذاشتن تحریم اقتصادی کامل کوبا

 1۷در ها معروف گردید. این عملیات خلیج خوکجنگ حمله نظامی به کوبا زد که به 

 اجراء گردید. آمریکا وقت رئیس جمهور ،به دستور جان اف کندی 1961آوریل 

ها در در خلیج خوک ،سیا کمک عوامل ای بئنفره از ضد انقالبیون کوبا 1۷۰۰نیروئی 

ازمان س. و آن را سرنگون نمایندکرده  مبارزه جدید ده شدند تا با رژیمجنوب کوبا پیا

و فیدل کاسترو را در  هعملیات مطلع شداین  یاز نقشه )کا گ ب( شوروی اطالعات

ی، ظرف ئگیر کردن ضدانقالبیون کوباجریان وقایع قرار داد. دولت انقالبی کوبا با غافل

 .نمودها را قلع و قمع ت خلیج خوکساعت، نیروهای شرکت کننده در عملیا 48

ی را به ئهاموشک شوروی 1962در اوت ها، بعد از شکست عملیات خلیج خوک

اکتبر  28ر ، اما دمستقر کردکوبا آمریکا در  یمحافظت از کوبا در برابر حمله یبهانه

ها از کوبا و ترکیه، این همان سال با توافق شوروی و آمریکا بر سر برچیدن این کالهک

تر شدن و نهایتن اتحاد کوبا با نتیجه این اقدامات نزدیکبحران موشکی خاتمه یافت. 

 بود.شوروی دولت 

 نوع ایبر منفی بسیاری تبعات شرق، بلوک رویزیونیستی به کوبا پیوستن دیگر سوی از

 شوروی کوبا در روابط خود با اتحاد. داشت کوبا انقالب سرنوشت و کشور این سیستم

 سوبسیدهای و در عوض را به عهده گرفت شرق بلوک برای شکر تهیه یوظیفه

 آن را که میزان شوروی، دولت طرف از غیره و تسلیحات پول، نفت، شکل به گسترده

                    ↓                  کرد.می دریافت زدند،می تخمین سال در دالر میلیارد شش تا
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 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یهمبارز یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 3 ی، صفحه27ی شماره 1394اردیبهشت ، پنجمال س

 به شکر به کوبا اتکاء تداوم شوروی، با رابطه شکل از این اصلی پیامد

 عقب اصلی دلیل شد و همین اقتصادی خویش تولید اصلی شکل عنوان

 کرده اعالم انقالب از پس دولت گردید. اگرچه کوبا اقتصادی گیمانده

 کند، اما حل کوبا کردن صنعتی طریق از را مسئله این دارد قصد بود که

سال گذشته، دولت کوبا نتوانسته است این کشور را صنعتی نماید و  55طی 

های ی نیروهای مولده که خود یکی از پایهاین امر یعنی عدم رشد و توسعه

 باشد.مهم در راه رسیدن به سوسیالیسم می

 به منجر شرق، بلوک با نزدیکی و اتحاد سیاست توان گفت کهبنابراین، می

ساختار  مسئله، این و شد کوبا نمودن صنعتی یبرنامه گیریپی عدم

 .است زده رقم امروز تا به کوبا را فرهنگی و سیاسی اقتصادی،

 کشان آنی کارگر و زحمتوضعیت طبقاتی در کوبا و موقعیت طبقه

هائی از ، کل بورژوازی کمپرادور کوبا و بخش1959با انقالب 

ی آمال خویش با خارج شدند و عمدتن به کعبهبورژوازی آن از کوخُرده

 ی آمریکا کوچ کردند.یعنی ایاالت متحده

پس از  میلیون نفر بوده است. 5کل نیروی کار کوبا های اخیر، در سال

که نیمی از  اخراج شدندهزار کارگر  5۰۰ ،روی کار آمدن رائول کاسترو

اندازی ر خود را راهتوانند کسب و کای دولت مینامهاین تعداد با اجازه

تر از نیمی از آنان نیز در بخش تعاونی جذب خواهند شد و قرار کنند، کم

ها نیز جذب مشاغل دولتی شوند. این یعنی رشد درصد آن 1۰است که 

 ی کارگر کوبا.تر شدن طبقهبورژوازی شهری و کوچکمجدد خُرده

با  نیز کشاورزی محصوالت سازیخصوصیدر همین دوران، سیاست 

هدف تأمین مایحتاج عمومی در کوبا به اجرا گذاشته شد. دولت کوبا 

ساله به کشاورزان اجاره داد  1۰بخشی از اراضی کشور را طبق قراردادهای 

اندازی و به آنان اجازه داده شد که بازار آزاد محصوالت خویش را راه

کوبا هرگز  ی صنعتی نمودنبا توجه به این که پس از انقالب، پروژه نمایند.

ی به اجراء درنیامد، بلطبع بخش کشاورزی آن نیز شدیدن با عدم توسعه

ی الزم روبروست. بنابراین، بعید به صنعتی و نبود ابزار صنعتی و مکانیزه

رسد که سیاست فوق بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد، اما نظر می

و در نهایت  ستابورژوازی رورشد مجدد خرده شک نیست که در نهایت به

 .پیدایش مالکین بزرگ جدید منجر خواهد شد

شوراهای کارگری و دهقانی در کوبا نیز همانند دیگر جوامعی که در قرن 

ها انقالب رخ داد، هرگز نه قدرت اقتصادی و نه قدرت بیستم در آن

سیاسی را در اختیار نگرفتند و پیوسته توسط حزب و دولت حزبی در 

 شدند.حاشیه قرار داده 

های بورژوازی جدید در دل حزب و دولت بسته شده و رشد نموده نطفه

است، اما در حال حاضر به سبب ماسک دروغین کمونیستی، تنها به 

ی ممتاز، سیاست و اقتصاد کوبا را در دست دارد، ولی اصورت طبقه

ی ها، چهرهشدن نقابتردید با سقوط محتوم ساختار کنونی و برداشتهبی

 گر خواهد شد.جلوه رخاین بورژوازی جدید به شکل تمام کریه

 

 ی کوباکراسی دولتی و موقعیت آنان در جامعهوزب و بورح
 

طور که در فوق بدان اشاره شد، برقراری ارتباط پس از انقالب، همان

دولت کوبا با بلوک شرق، طی بیش از سه دهه تا  -گسترده و عمیق حزب 

های انحرافی و منحط یروی آن از الگوفروپاشی آن بلوک، منجر به پ

ی سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک رویزیونیستی گردید. بنابراین در زمینه

دولتی به  –داری حزبی ی سرمایهاقتصادی، رشد و توسعه –سیاسی 

ی ممتاز بوروکرات و تکنوکرات در درون حزب و دولت گیری طبقهشکل

 با منجر شده است.ی کوو اقتدار و حاکمیت آن در جامعه

ضرورت کسب درآمدهای ارزی پس از فروپاشی شوروی و موضوع 

 توریسم در گذشته و حال

 یقصرها یآمریکای و گانگسترهای ، میلیونرها192۰ هایسال تا قبل از

 تعطیالت کاپونآل چون یو اشخاص کرده برپا کوبادر  را خود یتفریح

ی سی میالدی با ممنوعیت های دههدر سال گذراندند.ینجا مآخود را در 

شدن با شروع جنگ جهانی دوم و خطرناک گری داخلی وگردش

 یهاهتل ساختن گذاران آمریکائی شروع بهسفرهای اروپائی، سرمایه

کردند و با این کار در واقع  های گلفو زمین مجلل یو کازینوها بزرگ

نسه و ایتالیا در اطراف هاوانا را برای خویش تبدیل به مناطق ساحلی فرا

های بعد از جنگ مذکور، رونق اقتصادی سال .دریای مدیترانه نمودند

ی متوسط و کارگر آمریکا امکان داد که بخشی از درآمد و به طبقه 195۰

گری نمایند و در نتیجه، بسیاری از صرف گردشاوقات فراغت خود را 

ی مافیا اداره و که به وسیلههائی خانهها و فاحشهها به قمارخانهآمریکائی

های سیاسی مکرر تا پیش شدند، هجوم آوردند. عالرغم ناآرامیکنترل می

و  ، قمارمثابه بهشتی برای سکس، آفتاب، کوبا برای آمریکائیان بهاز انقالب

 رام بود. مشروب

های فیدل کاسترو، زمین ، دولت جدید به رهبری1959پس از انقالب 

گلف را با بولدوزر خراب کرده، کازینوها را پلمب و روسپیان را با 

های زن بازپروری نمود. فیدل کاسترو قبل از ها به عنوان خیاطآموزش آن

↓تسخیر قدرت سیاسی، توریسم را به عنوان مظهری از امپریالیسم 
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گری نمود، گردش کرد و پس از انقالب سعی در ترویجآمریکا تقبیح می

 های انقالب سازگار باشد.اما به شکلی که با آرمان

های دیگر اقتصاد آن، به گری کوبا، همانند بخشاما صنعت گردش

جویانه در اقدامی تالفی 196۰ های آمریکا که در سالی تحریموسیله

های آمریکا در کوبا و در حمایت از ی دارائیبرعلیه مصادره

آمریکائی تصویب و اعمال گردید، ضرب شدیدی خورد و گذاران سرمایه

، 195۷هزار نفر در سال 2۷2اگر چه به طور کلی نابود نشد، اما میزان آن از 

گان تر بازدیدکنندهرسید. در این دوران بیش 19۷4هزار نفر در سال 15به 

ی اتحاد شوروی بودند که از طرف حزب به عنوان از کارگران نمونه

 شدند.با اعزام میپاداش به کو

و  "ورادرو" شهر به ئی نیزکانادا هایی توریست، پامیالدی ۷۰ یهااز سال

در تحریم  از روز اول مکزیک چونهمشود. کانادا نیز یباز م سواحل آن

 را با کوبا حفظ شاو روابط نکرده شرکت علیه کوبا مریکاآ یاقتصاد

 را به ئینفر کانادا هزاران هر ساله یتفریح یها، تورهاسال کند. از همانیم

ه دشجدید تشدید  یهاهتل روند با ساختن و این زیبا آورده ساحل این

است تا جائی که اینک ساالنه سه میلیون توریست که بیش از یک میلیون 

 کنند.آنان از کانادا هستند، به کوبا سفر می

های نادا با کوبا، مؤسسات و شرکتی کابا توجه به روابط تاریخن حسنه

گذاران خارجی بودند که از شرایط مساعد به کانادائی جزء اولین سرمایه

وجود آمده به نفع خویش استفاده کرده و وارد کوبا شدند. به باور آنان و 

در کوبا نیز  "کمونیسم"چنین مطبوعات تجاری و کاری کانادا، هم

اروپای شرقی سقوط خواهد کرد، های شوروی سابق و چون جمهوریهم

ها پس بهتر است از همین حاال وارد کوبا شویم، قبل از این که آمریکائی"

 ."جا بروندبه آن

ای های زنجیرهی هتلاولین شرکت در زمینه "دلتا"، کمپانی 1994در سال 

که یک شرکت  "کوبانیکن"کانادا بود که وارد کوبا شد و با کمپانی 

، کمپانی 1999ه دولت کوباست، قرارداد بست. در سال توریستی متعلق ب

جای آن را گرفت. این  "ترانزت"از کوبا خارج شد و کمپانی  "دلتا"

ی حقوقی در میامی آمریکا شرکت بالفاصله از طرف یک مؤسسه

ی یک های مصادره شدهای دریافت کرد مبنی بر این که در زمیناخطاریه

 نماید.فعالیت می "هیلز –سانچز "به نام آمریکائی  –ی کوبائی خانواده

المللی خود را با تصویب های بین، ایاالت متحده تحریم1996در سال 

ها را تر نمود. این قانون، آمریکائیتر و سختمحکم "برتون –هلمز "قانون 

ی های خارجی که در امالک مصادره شدهسازد تا برعلیه شرکتقادر می

 نمایند، شکایت کرده و تقاضای غرامت کنند.آنان تردد و فعالیت می

 ئیاروپا یدارو هتل یتوریست یهاشرکتبه هر حال عالرغم این موضوع، 

را  هاهتل انواع جدید، ساختن یقراردادها با بستن زمان در همین ئیو کانادا

با  ها شراکتیگذار سرمایه این ند. اوائل، تنها شرطکنیم در کوبا شروع

 و سود آن توانند تا صددرصد هتلیم گویا روزها کوبا بود، اما این ولتد

و سپس آن را در اختیار دولت قرار  باشند صاحب سال ۷برای  را

ها در کوبا، توسط در حال حاضر اکثر هتل .دهند)بیع متقابل(می

 شوند.های اسپانیائی اداره میشرکت

، سُل کایو سانتاماریا و الس بروجاس های ساحلی کایو سانتا ماریاگاهتفریح

ی سانتاکالرا واقع شده و متعلق به بازوی توریستی نیروی هر سه در منطقه

ترین باشند. سُل کایو سانتاماریا قدیمیمی "گاویوتا"هوائی کوبا به نام 

ساخته شده است. ارتش  2۰۰1گاه در این منطقه است و در سال استراحت

ی کند. اکنون درآمد ساالنهنعت توریسم ایفا میای در صکوبا نقش عمده

 میلیارد دالر است. 2کوبا از توریسم بیش از 

بحران و رکود اقتصاد جهانی نیز تأثیر بسیار منفی در اقتصاد کوبا گذاشته 

ها که خود نیز در اثر این بحران و رکود است. به عنوان نمونه، هم توریست

توانند اند، مثل گذشته نمیاز دست دادهجهانی بخشی از توان مالی خود را 

خرج کنند و هم بهای نیکل که برای اقتصاد کوبا بسیار حیاتی است، در 

 بازار جهانی به شدت سقوط کرده است.

 اصالحات اقتصادی، تشدید نابرابری اجتماعی و رشد تضادهای طبقاتی در کوبا

با سقوط شوروی، کوبا بیش از سه چهارم از درآمد حاصل از تجارت 

 و تجارت و قطع 1991 بعد از سالباره از دست داد. خارجی خود را به یک

 اقتصاد کوبا تبدیل گسترش قابل تنها بخش به ، توریسمیشورو یهاکمک

گری، ناچار به تحمل ی صنعت گردشو دولت کوبا با توسعه شودیم

گردد که فیدل کاسترو آن را داری محض میهای خاصی از سرمایهنبهج

های رانینامید. فیدل کاسترو در یکی از سخن "عهد و پیمان با شیطان"

ما آن ذخائر "طوالنی معروف خود پس از سقوط شوروی اعالم نمود که

ز ای االعادهست که ذخائر خارقاما شایان توجه ا"، "بزرگ نفتی را نیافتیم

  ."گری را در اختیار داریممنابع طبیعی برای گردش

را اعالم  "ی ویژه در زمان صلحدوره"بر همین اساس، دولت کوبا یک 

 گذاشت، مانند: قانونی کردن نمود و برخی اقدامات اضطراری را به اجراء

 ↓دارند، گانی در خارج از کشور دالر آمریکا )که به کوبائیانی که بسته



 

 
 اش!زنجیری هایسگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 5 ی، صفحه27ی شماره 1394اردیبهشت سال پنجم، 

ی ایجاد کسب و کارهای دهد(، اجازهافت وجوه ارسالی را میدریی اجازه

خواب و صبحانه( و راه دادن کوچک مانند رستوران، مسافرخانه )تخت

طبق قوانین سازگار با   -ای های زنجیرهازجمله هتل -های خارجی شرکت

گذار. الزم به ذکر است که دولت کوبا این اقدامات خود را با سرمایه

 کند.ضروری بودند، توجیه می "نجات انقالب"ها برای که آنادعای این 

ی این اصالحات، اقتصاد کوبا را به دو بخش کاملن مجزا از هم مجموعه

اش دالر آمریکاست و تقسیم کرده است. یکی بخش خارجی که مبنای

درآمد ارضی کشور را در اختیار دارد و دیگری بخش داخلی که هم چنان 

دولتی  -ی حزبی وبا و بر مبنای اقتصاد برنامه ریزی شدهی پزوی کبر پایه

شود. این تقسیم بندی اقتصادی باعث پدید آمدن نابرابری اداره می

 اجتماعی میان شاغلین هر بخش شده است.

 در دست ها(ها)ریزورتگاهها و تفریحنیروی کار مورد نیاز هتل استخدام

 به ئیکوبا مزد رایج ا پرداختب دولت وسیلهکوبا است و بدین دولت

 تروسیع از ایجاد شکاف سعی دارد، هاشاغل در آن کارمندانو  کارگران

 ایتوجه درآمد قابل نماید و در عین حال، یجلوگیر در جامعه یاقتصاد

 کار کردن نیز هائیکوبا یبرا در ضمن، آورد. دسته ب بر مالیات عالوه نیز

 بر عالوه چرا که ،گرددمحسوب می یبزرگ مزیت توریسم در بخش

 که ی، انعامماهانه که حدود پانزده دالر آمریکاست متوسط حقوق دریافت

عالرغم  بنابراین، شود.یم شانبرابر حقوق گیرند، چندینیها ماز توریست

تالش دولت در جلوگیری از گسترش شکاف اقتصادی، موضوع فوق 

 ی کوبا شده است.تر در جامعهاف طبقاتی وسیعباعث ایجاد شک

 ی انقالبات قرن بیستمارهبنکاتی مختصر و عمومی در

ی امپریالیستی در اواخر قرن داری و گذار آن به مرحلهبا رشد سرمایه

نوزدهم و اوائل قرن بیستم، آلمان تنها کشور متروپلی بود که امکان وقوع 

م بود، اما به علت خیانت جریان یک انقالب سوسیالیستی در آن فراه

ی کارگر توسط سوسیال دموکراسی و کشتار و سرکوب انقالبیون و طبقه

 رو گردید.، انقالب با شکست روبه1919بورژوازی این کشور در سال 

با تکوین و رشد جهانی امپریالیسم، پایگاه انقالب اساسن از کشورهای 

جا که منتقل گردید و از آنسلطه متروپل به کشورهای پیرامونی یا تحت

ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جوامع به هیچ وجه برای انجام 

انقالب سوسیالیستی و استقرار حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا آماده نبوده و 

نیست، لذا انقالب در این جوامع ضرورتن بایستی یک انقالب 

گاه یک انقالب هیچی کارگر باشد و ضدامپریالیستی به رهبری طبقه

تواند در این کشورها در دستور کار مستقیم یا بالفصل سوسیالیستی نمی

 باشد.

مثابه باالترین بر همین پایه بود که لنین که خود کاشف امپریالیسم به

، به یک انقالب 191۷داری بود، نیز تا آوریل ی رشد سرمایهمرحله

ی ت. اما در همین فاصلهی روسیه باور داشدموکراتیک نوین در جامعه

گیری شوراها در روسیه به این فکر افتاد که عالرغم این که زمانی با قدرت

های مادی ست و پایهی ضعیف در میان کشورهای امپریالیستیروسیه حلقه

شمرند و وجوه الزمی که مارکس و انگلس برای برقراری سوسیالیسم برمی

قالب سوسیالیستی را در دستور کار توان در آن کشور انرا ندارد، اما می

قرار داد، منتها راه رسیدن به سوسیالیسم در روسیه در مقایسه با کشوری 

 تر خواهد بود.چون آلمان، بسیار طوالنی

بایستی توجه داشت که لنین این مواضع را در رابطه با نوع انقالب در 

شبیه جوامع  کند که اگر چه از بسیاری جهات( اتخاذ میای )روسیهجامعه

سلطه نبود. به همین ی تحتپیرامونی آن زمان بود، اما در واقع یک جامعه

ی صنعتی کردن جامعهدلیل، دولت انقالبی برآمده از انقالب، توانست با 

هائی در راستای گامهای مختلف اجتماعی، روسیه و اجراء پروژه

ی ماد سیاسی جامعهسوسیالیسم بردارد، اما دیکتاتوری واقعی پرولتاریا که ن

، هرگز در "کمونیسم یعنی قدرت شوراها"سوسیالیستی است و به قول لنین 

ها و نمادهای شوروی برقرار نگردید و به حاکمیت نرسید، چرا که پایه

زیربنائی آن در اقتصاد اگرچه تا حدودی شکل گرفت، ولی هرگز تداوم 

بود که هم در زیربنا  نیافت و تثبیت نگردید و این تنها حزب و دولت حزبی

در  مانعی اساسیخود  امر، همین .و هم در روبنا اقتدار و حاکمیت داشت

که یکی از خصائص مهم و گردید  مار انسان از انسانرابطه با محو استث

 .باشدمی ی سوسیالیستیی جامعهعمده

های سیاسی بندیی حزبیت و گروهطورکلی مقولهباتوجه به این که به

ی ازجمله احزاب سوسیالیست و کمونیست، از یک طرف ریشه در جامعه

داری دارند و از طرف دیگر هرگز هیچ حزب سوسیالیست و سرمایه

ای داشته باشد را نه پارچهبقاتی پرولتری یککمونیستی که ماهیت ط

توان به عینه ساخت. لذا این احزاب در بهترین توان متصور شد و نه میمی

باشند که کارگری می -فکری شکل دارای ماهیت و ساختار طبقاتی روشن

ی البته با توجه به شرائط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرولتاریا در جامعه

ی ها نیز همواره از کفهفکری آنی روشندون شک کفهداری، بسرمایه

 تر است.پرولتری آنان سنگین

بورژوا و حضور فکر یعنی حضور خُردهدر نتیجه، حضور روشن

بورژوا یعنی وجود تفکرات غیرپرولتری در این احزاب و همین منشاء خُرده

باشد یها می گسترده و مداوم با این تفکرات در درون آنضرورت مبارزه

مبارزه با و به قول لنین مبارزه با بورژوازی در بیرون حزب، جدا از 

ترین تعلل و تزلزلی در این در درون آن نیست. کوچک بورژازیخُرده

ی این تفکرات و نهایتن هژمونی رویزیونیسم بر حزب مبارزه به رشد و غلبه

↓اف منجر خواهد شد. چنین حزبی، اگر در قدرت نباشد خود به انحر
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رفته و از ایفاء نقش انقالبی در جامعه بازخواهد ماند و اگر در قدرت باشد 

آوردهای انقالبی آن رود، بلکه کل جامعه و دستنیز نه تنها به انحراف می

ی را برباد فنا خواهد داد. شکست و فروپاشی شوروی نه شکست طبقه

 کارگر و سوسیالیسم، بلکه شکست رویزیونیسم بود.

جودی حزب یا پیشتاز انقالبی تنها تا تسخیر قدرت سیاسی از ضرورت و

شدن اهمیت استراتژیک برخوردار است. پس از انقالب سیاسی و آماده

ی رهبری جانبه برای گذار به انقالب اجتماعی، نقش و وظیفهشرایط همه

ی کارگر در قالب نهادهای پرولتری مانند عملی جامعه را بایستی طبقه

های آن بایستی در نهادهای گری ایفاء نماید و حزب و ارگانشوراهای کار

ی شوروی این موضوع کاملن کارگری ادغام و حل شوند. در تجربه

قیاد حزب برعکس انجام شد تا جائی که نهادهای کارگری یا به ان

ی قدرت کنار زده شده و حتا از حضور در سطح یا کلن از دایرهدرآمدند، 

 .سیاسی جامعه منع شدند

ی اقتصادی یا به عبارت دیگر در زیربنای جامعه نیز به همین دلیل، در زمینه 

به شکل دموکراتیک یعنی توسط نهادهای  به جای این که اقتصاد بابرنامه

ولی  شدهریزیای سازماندهی، هدایت و اجرا گردد، به صورت برنامهتوده

 شد. دولت سازمان داده –متمرکز و بوروکراتیک از سوی حزب 

تداوم هژمونی سیاسی، اقتصادی و نظامی حزب پس از انقالب، نه تنها 

های دهد، بلکه پایهطبقات را سامان نمی استثمار و حرکت به سمت محو

 نماید.ی ممتاز جدید را نیز فراهم میگیری طبقهمادی شکل

ی اخیر به عینه نشان داده است که هرگاه حزب و دولت تاریخ یکصدساله

اش نه سوسیالیسم و اقتدار و حاکمیت اشد، نتیجهحزبی در حاکمیت ب

پرولتاریا و دموکراسی کارگری، بلکه رشد بوروکراسی و دیکتاتوری 

دولتی و اقتدار و حاکمیت  -داری حزبی ی سرمایهدولت، توسعه -حزب 

ی ممتاز برآمده از درون حزب و دولت خواهد بود که در نهایت نیز طبقه

 آوردهای آن را نابود خواهد کرد.ب و دستفرو خواهد پاشید و انقال

شدن وسائل تولید منجر شدن کار الزامن به اجتماعیاجتماعی"گرچه 

تر نیروهای مولده و ، اما تا شرائط برای رشد هرچه وسیع"گردد )لنین(می

توان انقالب سوسیالیستی را شدن ابزار تولید مهیا نگردد، نمیاجتماعی

نخستین عملی که "گلس به مرحله یا جائی رسید که تثبیت نمود و به قول ان

یعنی  –شود ی جامعه ظاهر میی همهمثابه نمایندهدر آن دولت، واقعن به

در عین حال آخرین عمل دولت  –تصاحب ابزار تولید به نام جامعه 

های ی حوزهعنوان دولت است. دخالت قدرت دولتی در روابط اجتماعیبه

. )آنتی "یابدشود و سپس زوال میری زائد میمختلف، یکی پس از دیگ

دورینگ( الزم به قید است که انگلس در این نقل قول، هر جا که از دولت 

 برد، منظورش دیکتاتوری پرولتاریاست و نه حزب.نام می

توان گفت که انقالبات قرن بیستم ) به استثنای بنابراین، در مجموع می

ی دموکراتیک نوین و یاسیگی انقالبات سانقالب اکتبر( همه

ی ضدامپریالیستی بودند که هرگز نتوانستند از فاز انقالب سیاسی به مرحله

گذر کنند و  و فراروئی به سوسیالیسم تکوین و تثبیت انقالب اجتماعی

گیری سوسیالیستی عنوان انقالبات سوسیالیستی یا با جهتمتأسفانه به غلط به

ها و ی آنمعرفی شدند. این موضوع، خود با توجه به شکست نهائی همه

های وابسته به آن تبلیغات زهرآگین بورژوازی امپریالیستی جهانی و رسانه

گی، عدم مقبولیت و سلب اعتبار برعلیه کمونیسم، باعث سرخورده

ها و پیشروان آنان در مقیاسی جهانی سوسیالیسم و کمونیسم در میان توده

 شده است.

 وبا با آمریکامالحظاتی کوتاه پیرامون برقراری روابط مجدد ک

در  غیر از فیدل کاستروبه تصاویر قهرمانان انقالب در حال حاضر، هنوز

، گواراچه هایو مجسمه تصاویر د.ندرخشکوبا می هایمیادین و خیابان

های سیاسی و سامانیو نابه کمبودها یبا همه .خوزه مارتی و کامیلو

با  کش آنکارگر و زحمتهای تودهکوبا کشوری است که اقتصادی، 

 زیرا ،کنندتحمل می به امید فردائی بهتر مشکالت را و بردباری فروتنی

 که ند که امروزشان هرچهبینمی به عینه نگرندخود می یه گذشتهکه ب وقتی

انقالبیون خود  انقالب و بهتر از دیروزشان است و این را مدیون، هست

ست نبوده ال آشان ایدهانقالب ملینتایج ع دانند کهگرچه خوب می هستند.

ها اما مهم آن است که انقالب آن ،فاصله دارد هافرسنگ شاو با شعارهای

ترین دلیلی باشد که در و این شاید مهم است گی نجات دادهردهباز را 

متالشی دوام آورده و دنیای پس از جنگ سرد، نظام این کشور تاکنون 

 نگردیده است.

روابط مجدد با آمریکا را از سوی دولت کوبا بایستی در  پذیرش و برقراری

و کاربرد  "آمیزهمزیستی مسالمت" رویزیونیستی چارچوب تز انحرافی

عملی آن ارزیابی نمود که به همراه بسیاری پارامترهای دیگر که برخی از 

ها را در فوق برشمردیم، درواقع آغازی بود بر پایان انقالبات آن

رسد میها و به نظر بیستم و شکست نهائی آنضدامپریالیستی پیروزمند قرن 

روابط کوبا با امپریالیسم آمریکا، نوبت این کشور  سازیعادیبا که اینک 

 نیز فرا رسیده است!

های امپریالیستی آمریکا در کوبا، بدون شک روند نفوذ مجدد سرمایه

اضمحالل انقالب و فروپاشی دولت این کشور را تسریع خواهد نمود. و از 

 الگوئی برای آوردهای آن،جا که انقالب ضدامپریالیستی کوبا و دستنآ

سلطه خصوصن در آمریکای مرکزی و جنوبی بوده دیگر جوامع تحت

نفی تأثیرات ماست، لذا اضمحالل و فروپاشی آن نیز، عالوه بر خودِ کوبا، 

 سزائی در روند مبارزه و انقالب در این جوامع به بار خواهد آورد.به
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گی بر سر کار آمدن سران های رایج در درونِ چپ خارج از کشوری، چگونهبر خالف نظرات و نگاه
 و را بسته است و بدفهمی اندیشیهر گونه کجشان، راهِ یکرد چندین دههچنین عملحکومت و هم

 یدر جهت و در چهارچوبه ،های این نظامحال، سیاستکه تا بهدریافته شده است به عمل
ای کارگران و مطالبات پایه یوقفهسرکوب بیچنین همو  ،داریهای اقتصادی جهان سرمایهسیاست
را به مردم تحمیل فعلی سران حکومت  توافق،با و  در کنفرانس گوادلوپ کشان بوده است.زحمت
این نظام را بر سر شود. اش منحرف نهاصلی یاز جاده داری،سرمایه یطبقهتا خط و خطوطِ  ،نمودند

 ،دلیل هادهبنابه  تار و مار نماید و ،یکی پس از دیگری ،های اعتراضی رااند تا جنبشکار گذاشته
درون جامعه و در  ،رانداهای سرمایهبرنامهها و طرح ی عملیاروفاد ملزم به ،سران حکومت

لج و "نه به  ،گوناگون موضوعاتِها و اجرایی سوژه گمانبی و چنین بوده استتاکنون ایناند. منطقه
به اوضاعِ اعتراضی و  ، بل بهو وابستههای سراپا مسلح ها و حکومتدولت "نرمش" و یا "بازیلج

چون نظام هایی همدر حقیقت نظام د.شومی مربوطهای بزرگان امپریالیستی رقابتکشاکش و 
امپریالیستی در  هایها و سیاست، راهکنانجاده صافگران و عنوان بازیجمهوری اسالمی به

یابی انرژی دست مبنی بر ،سران حکومت قیل و قال، صحیح نیست ،اند و با این اوصافمنطقه
پای لوزان را به "توافق" ،آن یبه تبعرا جدی گرفت و  ،"ماستمسلم  حق" ایهسته

 چه درآن .نوشت ایران یطبقاتی در درونِ جامعه یوار شدن مبارزهو هم سران نظام "نشینیعقب"
، جنگ ، عجالتاً سیاست حمله وکه، آن استدر نظرها گنجاند توانمی ،کوتاه مدت میان و دراین

گفتمان و قراردادهای  شدنتر علنی سیاست  چنینو هم خود را به تفاهم و مذاکره داده است جای
لوزان در کنه خود،  داده است. ی و محدودتر، جای خود را به روابط پنهاننظامی -اقتصادی  ترکالن

 -ی در بهبودی فضای سیاسی اندازچشم ترینکمست و های روشنیپیام توافقات و حاوی چنین
ل و های چپاوسیاستدردمند، شاهد  یها تودهچنان میلیونهم ،ستُنیو نظامی جامعه  اقتصادی

 "بازسازی و ترمیم"و  "مقاومت اقتصادی" یبه بهانه بار،این وسران حکومت  یاستثمارگریانه
 د.ند بوتر خواهمیزانی وسیعبههم و آن، با محافل امپریالیستی "ترک برداشته"روابط 

کنه  ،- نیسنت و - قرار بر اینن نبنوده ،در هیچ دُوره و زمانی کهالزم به تاکید است دیگر سخن،به 
کیسنه و اند تا مردم را سردهآم هااین نظامچرا که  .شودچنین توافقاتی، نصیب مردم و جامعه  "خیر"

و  در هنیچ شنرایط و زمنانی، طنرف منردم ؛ندنمایغارت متفاوت را  یطبیعی و غنی جوامع یمنابع
 ،. خالصهاست عبث و دروغین ،شانهایو قالنیستند و شعارها و قیل  -نبوده و  -جامعه  گیسازنده

و یا در مسیر  ،سران نظام "نشینیعقب"لوزان، در مسیر  ی"نامهتوافق"سر انجامی و یا ناسرانجامی 
گنر اجراینی جامعنه و منردم نیسنت، بلکنه بیناندرونِ طبقناتی  یوار شدن مبنارزهها و همخواسته
 گنران سیاسنیِبنازی عننوانبههم آنو  از جانب آنان ،مانهای امپریالیستی در این بُرهه از زسیاست
خنالف افکنار در اندیشی و کجخیالی، خوشغیر از این، به شرح و بیانیباشد. خاورمیانه می یمنطقه

و  انندبه این دلیل روشن که سنران حکومنت فاقند اسنتقالل سیاسنی ست.یلنینیست -ارکسیست م
سران جمهوری اسالمی با امضای تفناهم  ".. کهمبنی بر این "چریکهای فدائی خلق"نظر  تواننمی

و آننرا منطبنق بنا  را صنحیح ،"دانای در مقابل چشم جهانیان تن دادهمذکور به چه خفت و خواری
 .مان دانستیشرایط جامعه

و واقعی بوده  ،سران حکومت حقیقی "ضد امپریالیستی" یمگر مبارزه ،است نپُرسش اساسی ای
به  سوتوان از یکنمی آنان گردیده است؟! "خفت و خواری" منجر به ،امضای تفاهم نامه ،که است

 اند و ازداشت که سران رژیم جمهوری اسالمی سراپا وابسته و فاقد استقالل سیاسیباور این نظر 
نشینی و با تن دادن آنان به به پای عقب ،الوزان ر ی"نامهتوافق"امضای  ،دیگر و تلویحاًسوی

ای از حیات ، لحظه"چفخا"نظر بر خالف  و سران حکومت مسلماً توضیح داد. "خفت و خواری"
در گام، اند و گام بهماندهشان باز نهسیاسی ارباباب -های اقتصادی گیری سیاستشان، از پیسیاسی
حرکت  منطقهچه در در درون جامعه و  ، چهالمللیمداران بینهای قدرتاجرایی برنامه جهت
، به معنای امپریالیستی یهای دیکته شدهعدول از سیاست ترینپائین کهپُر واضح است ،اندُنموده

 دارد کهها مورد در تأئید این حکم وجود ست. دهحکومتی اج و تختتاز  ،آنان پائین آمدن
حکومتی، چه عواقب و  یها و عناصر وابستههر یک از نظام "کشیگردن"و  "تخطی" ،"سرپیچی"

گان و نشانده، دستهای واهیبه بهانه المللیمداران بینقدرت و چگونه خواهد داشتسرنوشتی 
 نمایند.می هاآن گزینهای دیگری را جایو عناصر و نظام کشندمیرا به زیر  خود "بازلج" منتخبین

 ظرفیتی مبنی بر  پتانسیل و ترینکم با این اوصاف

 به عبارتی ها و عناصر وابسته نیست وهای امپریالیستی از جانب دولتمخالفت و سرپیچی از سیاست
سران رژیم جمهوری اسالمی  "دهیباج"و یا  "نشینیعقب"نه  لوزان هم، ی"نامهقتواف" تر،روشن

 .ستامپریالیستیبزرگ  محافل ها و توافقاتپاسخ به این دُوره از کش مکشدر  به اربابان، بل

پنی  ،نطور قطع و بعضاً از آنااند و بهزله گرو سرکوب های استثمارگرپیداست که مردُم از دست نظام
؛ ستهای امپریالیستیبر گرفته از سیاست ،های روزانه و دائمی جمهوری اسالمیسیاست اند کهبُرده

شنان پنا بنر جنا اقتصادی و نظامی اربناب -های این نظام بدون حمایت سیاسی اند که پایهپی بُرده
پایگاه  ترینپائین فاقدِ این نظامی خواهد دید. دصدمات ج ،واهد ماند و در اثر اعتراضات مردمیخنه

 سیاسنی هنایو بلوف دادهای دروغینو داد و بی ،تنشِ ظاهریتولید  ،با این اوصافو  ستاجتماعی
حنزب "ماننند بنهتنوان نمنی و با محافل امپریالیستی نیست مخالفت جدیمعنای به سران حکومت

نشنینی جمهنوری اسنالمی راه .. عقنب": بر این نظر تاکیند داشنت کنه "کمونیست کارگری ایران
حنزب " یایندها با اینن یو  "کندپیشروی بیشتر مردم در مبارزه برای معیشت و منزلت را هموار می

.. اگر این توافقات آنطور که نوشنته شنده " که بود  سوهم ،)خط رسمی( "کمونیست کارگری ایران
است تیرماه امسال به اجرا در آید یکی از مهمترین موانع بسط و گسترش مبارزه طبقاتی در ایران از 
پیش پا بر داشته خواهد شد و صف دوستان و دشمنان مردم بیش از بیش شفاف رو در روی هم قرار 

 !!"خواهند گرفت

های منطقنه، مانند تمامی نظامبه ،افسار نظام جمهوری اسالمییشاتی، بر خالف چنین نظرات و گرا
 قادر به انتخاب سیاسنت مسنتقلیک لحظه هایی، ستُ، چنین نظامالمللیمداران بیندر دست قدرت

و دیگنر  "ایتولیند اننرژی هسنته"انندازی و ها، توان راهاز اینی تر از همهو مهم نیستنداقتصادی 
چون رژیم جمهوری اسالمی به حاکمان بزرگ هایی هم. بند ناف رژیمباشنددارا نمیجات را کارخانه

های متفاوت تولیدی این نظام، با قطع هر گوننه منواد اولینه از که کارخانهوصل است و مسلم است
 -تولیندی  هنایتنرین ارزشتبندیل و فاقند پنائین "زدهامنام"، بنه المللنیمداران بینجانب قدرت

سنت. بننابراین چرا که اقتصاد ایران ناموزون و وابسته به محافنل بنزرگ امپریالیسنتی ند.ااقتصادی
بایسنت منیاز جانب سران حکومت ایران را  "نامهوافقت"خود قبوالند که امضای بهتوان میچگونه 

رشند و شنکوفائی  پیش درآمندِعنوان به یا و "خفت و خواری"به حسابِ  ،"نشینیعقب". به حساب
توانند ! کندام منطنق کمونیسنتی منی؟شنتطبقاتی گذا یمبارزه یموانعترین مهمرفع  و ،مبارزاتی

اعتراضنات  "پیشروی" یرا در چهارچوبه المللیمداران بینها و توافقات قدرتبده و بستان گونهاین
 توضننیح دهنند؟درونِ جامعننه  در طبقنناتی یمبننارزهبرکننناری مشننکالت و معضننالت مردمننی و 

و ربطی بنه  است به بند کشیدن مردم با شرایط جدید معنای، بههمین میزانلوزان به ی"نامهتوافق"
گنی مبنارزات و رونندهو پنیش شنکوفائی ربطی بنه و یا ،قراری و پستیبه بی ،یمرژتن دادن سران 

گونه تعرینف این را ایران سران حکومتِ وظایفِ ،های بزرگدولتدارد. مردمی در آینده نه اعتراضات
به چنه سرنوشنتی که اینیا  ،کدامین مسیر را طی نماید لوزان، "توافق"، در آینده کهاین اند ونموده

العمل مردم عکسبه موقعیت و به های مابین محافل بزرگ امپریالیستی، تنشبه مربوط ، ددچار گرد
 .شودمی آنان یها و احزاب مدافعو سازمان

لوزان  یپارهتر از امضای ورقپیش ،پستی سران این نظام، بسیار و بسیار یپروندهکه خالصه این
نیروهای سرکوب را به  بستند؛ 67باز نمودند و در سال  59جنگ با عراق را در سال  یاست. پرونده

ان را مورد زنان و جوان ،های واهی و پوچانهه ساختند و به بهها و مخالفین روانشکار کمونیست
مبادا روز و  تا -برند و می -ها یورش بُرده ها و زندانبه دانشگاه ؛اندقرار داده ودخ یتعرض وحشیانه

های عناصر نظام ی. این رژیم و همهاز بین برودنظام  "آبرو، عظمت و منزلت" روزگاری،
بند نیستند مردمی پای و آرمانِ اند و به هیچ منطقگو، ریاکار و وقیحامپریالیستی بیش از اندازه دروغ

ها و نمودن تنش ترورو شعله ترهای تازههم بافتن دروغواره، فکر و ذکرشان، بهواره و همو هم
در چنین  ،اینبنابر اند.داریسرمایهی طبقه یتر منافعمنظور تأمین درازمدتبههای ارتجاعی جنگ

هایی با تمام توان در عرصهست تا نیروهای کمونیستی یوظیفه ،شرایط بغرنج و در هم ریخته
حال های امپریالیستی را افشاء و در همانتوافقات و بده و بستان یردهچون نظری، ماهیت پس پهم

 یوظیفه هامازاد بر این های اعتراضی را به سمت جلو هدایت نمایند.آفرینی عملی، جنبشو با نقش
ها و رفع طبقاتی و پُر نمودن تپه چاله یوار نمودن مبارزهها، همجنبش کمونیستی و کمونیست

موجود درونِ نیروهای خارج از  و بر خالف نظرات حاکمان زورگوست یساخته شده یموانع
سران نظام به خفت و  تن دادن هیچ توافق امپریالیستی، مترادف باباید اعالن نمود که،  کشوری،

تعرض  یدر هنگامه ،تنها و تنها نبوده و نیست. طبقاتی یشدن مبارزه واربا هممترادف  و خواری
سخن از پیشروی  ،توانست که میداریسرمایه یها به حیات و هستی طبقهامان کمونیستبی

 میان آورد.طبقاتی به یوار شدن مبارزهو سخن از هم ،ایتوده -اعتراضات کارگری 

 ↓ آرمان ، از آنِهای مبارزاتی، گرهباز نمودن  ،حقیقتحل معضالت و مشکالت طبقاتی و در 

 ها!ان و نگاهلوز "نامةوافقت"
 1ی ادامه از صفحه                                  



 

 
 کمونیسم! باد گر!          زندهکار یطبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 8 ی، صفحه27ی شماره 1394اردیبهشت ، پنجمال س

طبقنات  یهای افسار گسنیختهدر تقابل با سیاست واش با عمل مدافعین حقیقیهم آنو کمونیستی 
کش و ها کارگر و زحمتهای رو در روی میلیونرفع دشواری یها تضمین کننده. اینباشدحاکم می

توان شاهد بر طنرف شندن می ست کهتنها در چنین شرایطی و ست،های امپریالیستیقربانیان نظام
 بود.های اعتراضی طبقاتی و پیشروی جنبش یموانع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
E_Mail: pouyan@19bahman.ne 

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 19  مانساز مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 
 

 

خرداد بود

 سوم خرداد

 آنان شهید شدند.

 با این همه

 هنوز

 ترسیدند.ها میی آناز کشته

 بیهوده نیست، رفیق پویان

 بیهوده نیست، رفیق پیرونذیری

 نژادبیهوده نیست، رفیق صادقی

 تانتنها خاطره چرا که

 ایدای که به جا نهادهو میراث کینه

 ست.های جوان کافیور کردن آتشبرای شعله

 ایدشما نمرده

 تان پابرجاست.نه، در یاد خلق نام

 
 

 

 

  
  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
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