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  1313اطالعیه شماره اطالعیه شماره 
    کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری

  

های چپ برای ماندن به های چپ برای ماندن به   آیا این باجی است که افراد سازمانآیا این باجی است که افراد سازمان
صورت علنی در ایران باید پرداخت کنند، یا اینکه این بخشی از صورت علنی در ایران باید پرداخت کنند، یا اینکه این بخشی از 

هاست، یا هاست، یا   حل رسیدن به امیال سیاسی شخصی یا تشکیالتی آنحل رسیدن به امیال سیاسی شخصی یا تشکیالتی آن  راهراه
  هر دو؟!هر دو؟!

  

 ی ی عملکهد  ییایههک فهد یهد  فهها فهد راهکیال ح راب ههه عقیههه اههاح ه ه هبهه 

استقیم با عقافه و خط ییایک آن ید  فها راهکیال   ار د  ر هتی هه افها عقافهه و 
ها را از ااهیت اثالً جمهه ری ایهالاکح اهقهال   خط ییایک ایت که رعدفف آن

و بهه  هاهاآ آن کنهه  ایح ااپدفالیزمح اهقال  ی ییالستک وددد ااخص اهک ادحله
گهد  د  گیدی استقیم فا غیداستقیم ید  فا راکیال   ر عملکهد  بهارز اهک ا ضع

 گد  ح به گ هه زفد:  افن ا ایت که  ر افا راب ه فد اسئله روز ا دح اک

 ر افا اطالعیه قصه اها ا هدح کهد ن بدخهک عملکد هها ایهت کهه ااهدوزه  ر 
ایهتد  ر اههفای اجتمهاعک ههای پهم اتههاوآ شههه  ایهان بدخهک ایهدا  و یهازاان

اههه کهه  ر افهدان  کنیم که ایهدا ی ییهها شههه ااهنه ییسا ک وددد اخیداً االحظه اک
یههههدو  »فههها خهههار  کاهههه ر بههها ایهههم و ریههههم واقعهههک بهههه  ر  ا ههههالاک هظیهههد 

ید ازههه فها بها  ههای اهارکو و رزا ل کزاااه ر. وددد اهک ح ه شهته«اهتدهایهی هاآ
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ههای یههافک خلهی افهدان بهه  ل و پدفهدههافک از جاهااختاهان یهیاهک  ر  عکهو
            رهههد  ا ههههه اسهههادل کهههه  ر زفهههد بهههی اههههه و افن رالیهها افههها یهههازاان اقههههام کهههد ه

 شکاییمد اک

ها )و حز   اا به آن بخ  از افا ایدا  که  ر رأس حز  ر  ه یعلک و اکثدفتک
هک ها از گذشته بد هماانح حتهک کسها پم( هستنه کاری ههارفمح زفدا ااهیت آن

کهه غیههد ییایهک هسههتنهح روشها ایههتد یهابقه یههیاه رهاهدی افهها احهزا  حتههک 
ای کهه  یهتکم از زاهان اهقهال ح  ها یافه ایکنهه ایت؛ رهادی اادوز هیز بد آن

 اری جمههه ری ایههالاک بهه  ه و جههز   ر خههات هیدوهههای اانیتههک ررفههم یهداافه

ها بهه ررفهم  خیاهت به هیدوهای اتدقک کارگدی از طدفی شنایافک و ل   ا ن آن
 هق   فادی ههاشته ایتد

ها و ایدا  به ظاهد استقل اااح بدخک آگاهاههه  ا هه یازاانهای یافیا افن ر ه
زهنهه کههه  و بدخهک احتمهان هاآگاهاهههه بهه اقهههااارک  ر اههفای اجتمههاعک  یهت اههک

هها اهقالبهک واقعهک و  ر عمهل  کنهه کهه: آفها افها بدای اا افا یهئ اآ را اف ها  اهک

نهح فا هه؟! و اگد هیستنه افا ه ع رهیی ا   ر اههفای اجتمهاعک بهدای حقیقک هست
 اه ااه؟ پیست و عاقات آن به ک ا اک

اا بد افا ااد هم واقف هستیم که بدخک عناصد جمه ری ایالاک  ر  اخل و 
اهههد ااها  خار  کا ر کساهک هستنه که به اجاار را به همکاری با ررفهم را  ا ه

ههها بافهه شنایههافک گاهته رهها ییاههدوی  کاهههه و آن همهک ههها افها پیههزی از هقه  آن
کهارگدی و هیدوهههای اهقالبههک بت اهنهه عههاری از آیههیب از ررفهم بههه یعالیههت خهه   

 ا ااه  هنهد

کارگد افدان بهه  ی های خادا به طاقه عالوه بدافاح عناصد ر ه یافیا یازاان
ههها بهها  ای ااههل آ رهیههیت و رالیهها بهه اصهه الح اهقالبههک هسههتنهد آن طه ر ویههیعک
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هها و  هاح عکهو های ه فسنهگان اارکسیست و اهقالبک و اتا ایتفا ه از ه شته
 ههها را بهها  کننههه رهها آن اهایههز یههعک  ر هههه رنههها جههذ  هیههدو اههک یههدو های هی ههان

رهد  های ر دفف شههه خه  ح بهه اه هدای عقیههرک بکاهنهح بلکهه از آن اههم رئ ری

یهپو  ر اختیهار ررفهم قهدار   ک شنه را هیدوهای اهقالبک را شنایهافک کهد ه و اک
ر اهههه اتفههاو  باشههه: از ا قعیههت  ر  ههها اههک  هنهههد  ر بدابههد افهها عمههلح یهها ا 

یازاان گدیتههح رها راههفل شههن بهه عنصهد ررفهم بها انهایع وفه ه!  ر افها روزهها 
ر ت یتمک کهه  ر گهد ا  گدیهناک و بیکهاری و بینه افک  ی بدای  شمنان طاقه

 هیست! یقط اهساهم آرزو ایتدزههح ا قعیت بهی   یت و یا اک

ای )به وف ه آههاهک کهه  به عاار   فادح ب ا یئ اآ  ر افن ا ایت که پدا عهه
بهها ایههم و ریههم واقعههک و آ رس و ا ههل کههار خهه    ر افههدان( علنههک یعالیههت بههه 

کننه! آفا اعتقههه که  ر جمه ری ایالاک آهقههر آزا ی بیهان  اص الح اهقالبک اک
ر اههه یعالیهت ییایهک علنهک  ااخصها  واقعهک خه  ح اهکوج    ار  که ید ی با 

 اری بنمافههه؟! آفهها افهها بههاور کد هههک  علیههه جمههه ری ایههالاک و هظههام یههداافه

ی خ  ( بههون ح ها   ایت؟! از قایل گذاشتا عکو های زهان )حتک از خاه ا ه
    و فههها گذاشهههتا وفههههد های رهرفسهههک از زههههان بههههون ح ههها ح گذاشهههتا عکههههو 

ی ایالاکح گذاشتا ا الب و شعارهای ضه ررفم جمه ری های جمه ر اعهااک
ایالاک و هیز نفد ز ن و رأفیه کد ن ا لب هد کسهک کهه پیهزی اخهالف ررفهم 

جمههه ری ایههالاک ه شههته باشههه  ر اهههفای اجتمههاعکد آفهها افهها یههئ اآ  ر  ههها 
اهسان هاافه ا دح گد   که پا هه ایهت کهه اهثالً یهد ی ااهنهه یهتار بهاهتک بهه 

ش  ح  ر حالک کهه افنا ههه ایهدا    شته  یتاید و بانخده اعهام اکخاطد فد ه

همچنان به یعالیهت خه   ا ااهه  هایت یاآ ها  ر اهفای عم اک با افنا هه یست
 هنههه؟! لههذا بافههه  ر اضههایه بههه یهئ اآ ا ههدح کههد  کههه آفهها افنا هههه ایههدا  و  اهک
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هها  عناصد  ر حقیقت از همپیماهان جمه ری ایالاک هستنه فها هیسهتنه؟ آفها افها
ی اهها   ارای انهایع ااههتدک بها جمههه ری ایههالاک هسهتنه فهها هیسههتنه؟ بهه عقیهههه

لهت فها اها بافههه جه ا  بهه ههد  و یهئ اآ اثاههت ایهتد بهه افها  لیهل کههه  ر افها حا

بپذفدفم که جمه ری ایالاک اهقالبک شهه ایت و فها افنکهه افها ایهدا   ر خههات 
اههههد  جمههه ری ایههالاک و  ر جهههت خیاهههت بههه هیدوهههای اهقالبههک قهههم بد اشههته

 اری جمهه ری ایهالاک از ایهزان  فکتهار ری و  واضح ایت که ررفهم یهداافه
کهارگدان کاهاهک ههها ه  ی ر هت یهتم زحمتکاهان و خا هت خ   هسات به طاقه

هها وددد اه هام  هاح  یتایدی ایتح  ر غید افا ص ر  هد روزه افا همه اعهام

 گدیتد همک
ررفمک که هیدوهای اتدقک  ا کداریککح ااهنه اهایعان حق ق زهانح ک  کانح 

    کنهههح طایعتهههاً  بازهاسههتاان وددد را  یههتاید کههد ه و زههههاهک و حتههک اعهههام اههک
ه کهد ن لفان ییایک و  شما طاقارک خ  ح حهی بیهان و یهد بلنهر اهه به اخا همک

ا هه عناصد اادوزه  ر اهفای اجتماعک افا طه ر بهههد یو پ  ر ایت که افن

 به اص الح آزا اهه یعالیت  ارهه؟
هها بخاهک از هقاهه ررفهم  عالوه بد آهچه که  ر بان آاهح فعنک افا هه ع یعالیهت

هیدوههای اهقالبهک واقعهک ایهتح جمهه ری بهدای بهه  ام اهههاختا  شهمنانح فعنهک 
   کنههه و آنح افنکههه  ر  ایههالاک از افهها کههار فههد بد اشههت ییایههک  فاههد هههم اههک

افهها گههدوه ههها و عناصههد ضهههاهقالبکح  ولههت یههداافه  اری جمههه ری  ی یههافه
ها واحزا  پپهک کاه رهافک ااهنهه  ایالاک ر اهسته خ    را  ر ایان یازاان

ا  پم کا رهای صنعتک ارویها بهه عنه ان هیدوفهک ک باح وهزودال وددد حتک احز

ضهااپدفالیستک جا بزههد و باز اضایه بد افاح ررفم اادوزه  ر افدانح از طدفی 
ههها و عناصههد ضهههاهقالبک اقهههام بههه ردجمهههح پههار و اهتاههار آ ههار  همههیا گههدوه
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کالیید و اارکسیستک )الاته همداه با ر دفهف( همه  ه ایهتد  ر اهظهار جههاهک 
هااهه وج   آزا ی ا ا عا  و حی بیان ایهتد ااها زاهاهک کهه کسهک  افا عملح

هها  )ااهنه روزهااه هاار یپیهه قلیان(  یتاید اک شه  ح  اشهتا افها هه ع کتها 

شه  د یهو بافهه هتی ههه  ا  خه  ح راههفل بههه فکهک از جهدافم بهزر. او اههک  ر خاههه
طهدی بها  خه ر  و ههم از آخه ر: از فهد گدیت که ررفم زفدکاهه هم از ر بده اک

کنههح از طهدی  افا ردینهها هیدوههای اهقالبهک را شنایهافکح  یهتاید و ههاب   اهک
   ااپدفالیسههتک عدضههه  المللههک خهه   را هیدوفهک اتدقههک و ضههه  فاهد  ر یهه ح بههیا

ا ههه په کساهک و په جدفاههارک یاهت افن  ار د لذا بافه کمک رعمی کد  و  فه اک

 رالیلا   ر اهفای اجتماعک هستنهد
 هه بهها خههار  کاهه ر هههم نزم ایههت هقهه  جدفاهههارک اثههل حههز  رهه  ه را  ر راب

روشا کنیمد بعه از اهقال  و یو از  یتایدی و زههاهک شهن رهاداهک همچه ن 
کیاه ری و احسان طاهدی بهه  یهت جمهه ری ایهالاکح اکثدفهت و حهز  پهم  ر 

همکههاری بهها حههز  رهه  ه ریههماً بخاههک از هیدوهههای اانیتههک ررفههم  ر خههار  از 

 اری جمهههه ری  ههها  ولههت یههداافه ی آن اهههه و  ر یهههافه هرا راههکیل  ا کاهه ر 
  هها( یعهانن ییایهک  فاهد را بهه کادفهت  ایالاک ر اهسته )بها هفه    ر افها گهدوه

 خ د راهفل همافهد  بک
خه     ی کنهیم کهه رمهام افها کارهها حسها  شههه و بها هقاهه  ر آخدح االحظهه اهک

کلیههه هیدوهههای اتدقههک اهقالبههک  ی شهه  ح رها رفاههه جمهه ری ایههالاک اه ههام اههک
افداهههک را  ر  اخههل و خههار  خاههد همافهههد آفهها زاههان آن هدیههیهه کههه هیدوهههای 

 اری جنافتکار هیایتنهه؟! و  های افا ررفم یداافه اتدقک  ر  ام افا ه ع  ییسه

ها و عناصد خهادا اسهتقیماً بدخه ر  کهد ه و  آفا زاان آن هدییهه را با افا گدوه
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ر هت یهتم افهدان از  ی روشا هم  ؟! افا همه  شهمنک بها طاقههها را  ااهیت آن
 بدای پیست؟ 

هاگفتههه هماهههه کههه یعالیههت افنا هههه ایههدا   ر ااهیههت خهه   بهها یعالیههت عناصههد 

گذرههه و بهه ااهارزه بها  کارگدی و ییادو  ر افدان که از جان و هسهتک خه   اهک
دی و شهه هه بسههیار اتفههاو  ایههتد ییاههدوی کههارگ جمههه ری ایههالاک بلنههه اههک

ش هه و  زحمتکاان افدان با عکو و عَلَم و شعارهای گدوهک وار  ااارزه همک
ه کننهه کهه ا الااراهان را به کننه و یعک اهک استقیماً ا الاا  خ   را ا دح اک

ههای بهه اصه الح پپهک و گدوههک ا فه ظ هاهه  ارهههد بها افها   ور از افهد ل ری

گیدهههد  ان اعههام قهدار اهکوج   ا ر  حمله و  یتایدی و زههاهک شههن و احتمه
ااهنه ایماعیل عاهی که فد یدهناک یا ه و بههون وابسهتاک بهه ههیو گدوههک 
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