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  1414اطالعیه شماره اطالعیه شماره 
  کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری 

  

  وقتی جای صداقت و منطق خالی استوقتی جای صداقت و منطق خالی است
  و ریاکاری در دستور کار است!و ریاکاری در دستور کار است!  

  

  ماهیت بوروکرات و مرتجع روزبه امامی ماهیت بوروکرات و مرتجع روزبه امامی 
بورژوا  های خرده های مرتجع، و بزدل ها، خرفت اپورتونیست :تروتسکیلئون 

دهتد،  سرنگونی سوسیالیستی را در دستتور کتار قترار متی هرگز وضعیتی را که

اند و نخواهند گرفت. برای اینکار، باید یک مارکسیست انقالبی،  درنظر نگرفته
یک بلشویک بود؛ برای اینکار، باید بتوان از افکار عمومی خترده بتورژوازی 

داری را  ی طبقتتاتی ستترمایه هتتای خودخواهانتته کتته تن تتا تتتر « تحصتتیلکرده»
 «ی علل شکست در اسپانیا باری دیگر در باره»دهد، منزجر بود.  اب میبازت

 
کنند و باز از آنجتایی کته ابتزار  از آنجایی که هدف و وسیله دائم جا عوض می

ها ف مید که به چته  توان از اعمال انسان ف پست است، میای اهد پست برازنده
   اعمتال شتنیع دستت  اهدافی وابستگی دارنتد، بته ویتزه زمتانی کته بته ریاکتاری و

ها و  قبل و بعد از انقالب ثابت کرده است که تمام استالینیست ی زنند. تجربه می
شتتان از لحتتاو تتوریتتک منشتتویکی ودیتتد داروینیستتتی کتته ا هتتا اهتتداف مائوئیستتت
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الملل دوم، پلخانف، کائوتسکی و... بود( است و از اینرو است که  متعلق به بین
زب تتتوده، اکیریتتت،  تزب چتت ، گتروه م تتدی ستتامی هتتا وماننتد ختت   ت از دیتد آن

انقتتالب »متتارکو و تروتستکی و « انقتتالب متداوم»و...( انقتالب بته جتتای اینکته 
ای. همینطتور بته جتای  ای استت بته اصتطالر مر لته لنین باشتد، پدیتده« الینقطع

معتقدند « سوسیالیزم در یک کشور»به « سوسیالیستی-انترناسیونال کارگری»
و بته جتتای « ی متحتد خلتق جب ته»بته « ی متحتد کتتارگری جب ته»و نیتز بته جتای 

تضتتاد کتتار و »و بتته جتای «  اکمیتتت  تزب»بتته «  اکمیتت شتتوراهای کتارگری»

و.... بدینسان اهتداف بتا ابتزار ستازگار « تضاد خلق و امپریالیزم»به « سرمایه
گتردد؛ یتتا هتر دو بایتد پستتت شتوند و یتا هتتر دو بایتد از ارزی عتالی انقالبتتی  متی

هتا  تتوان بتا ابتزار انقالبتی بته آن دار باشند. اگر اهتداف پستت باشتد، نمتیبرخور
کند که مانند استالین باید ابتزار را بتا اهتداف یکتی  رسید. لذا موقعیت ایجاب می

هتتا و انقالبیتتون و کتتل مخال تتان را از دم تیتت  گذرانتتد و از  کتترد و تمتتام بلشتتویک
 است اده را، دروغ و... ن ایتسازی، توهین، ت مت، افت ابزار پست مانند پرونده

ی  تزب تتوده  برنامته کترد. توجیته را هتا آن پست ابزار این ی سایه در تا ردب   را
عبدالصمد  مانند رهبرانی به هم دنیا جای همه در و داشت استالین که بود همان

داری بتته  کتامبخ،، کیتتانوری، ا ستان طبتتری نیتاز داشتتت تتا بتواننتتد بتا ستترمایه
ی  کتترده و از در ستتازی برآینتتد و ختتا  بتته چشتتم طبقتته طتترم مختلتتف مماشتتات

این  ی ها را از کسب قدرت سیاسی دور نگه دارند و در سایه کارگر بپاشند و آن
 ی کارگر بدهند و...  ی کدائی را دست طبقه سیاست کاسه

و یا در غیر این صورت باید مانند لنتین بتا ایجتاد برنامته و استتراتزی انقالبتی 
کته لنتین در آن هتا  ضتور  ،نگره اولکچ تارتزهای آوریل و  در« بلشویزم نو»

تستویه  ستاب نمتود والبتته من تای « بلشویزم قدیم»به طور کلی با  فعال داشت،
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هتتای  هتا لنتتین و تروتستتکی کترده بودنتتد( و تئتتوری اشتتباهاتی کتته در آن تئتتوری
بتتی دیکتتاتوری انقال هتتایی ماننتد دوران گتذار، انقالبتی را تئتوریزه کترد وتئتوری

ی متحتتتتد  فتتتاز اول و دوم کمتتتونیزم، تضتتتاد کتتتار و ستتترمایه، جب تتته پرولتاریتتتا،
سوسیالیستی از  -، انقالب کارگریسوسیالیستی -کارگری، انترناسیونال کارگری

المللی و...(. بر ایتن  سوسیالیستی در سطح بین ی ین و مداوم، ساختن جامعهئپا
نقالبتی در نظتر گرفتت تتا هتای ا اسا  باید ابتزار مناستبی هتم بترای ایتن تئتوری

ال ممکتن نیستت بتا ابتزار ضتدانقالبی بتته ابتزار و اهتداف بتا هتم منطبتق باشتند واِ

اهتتداف انقالبتتی رستتید. استتت اده از ابتتزار ضتتدانقالبی بتترای رستتیدن بتته اهتتداف 
 ی آن نتیجته ی رستید. نمونته انقالبی کجراهی بی، نیست و به سرابی بتی، نمتی

بود که منجر به  57بالفاصله بعد از انقالب  های جریانات چ  در ایران سیاست
 تذر بتود و بایتد از انحرافتات و ابتزار پستت بر قدرت گترفتن خمینتی گردیتد. کتالا 

ستتازی،  استتت اده از ابتتزار پستتت ماننتتد: ت متتت، افتتترا، تتتوهین، دروغ، پرونتتده
و مخال تتان دوری کتترد. بتته دلیتتل سانستتور،  تتذف و... در ستترکوب اپوزیستتیون 

هتای انقالبتی  ها و سوسیالیستت ها، تروتسکیست ها، لنینیست تکه مارکسیساین
ها نیازی به روی آوردن به ابزار  ها و مائوئیست و  قیقی برخالف استالینیست

کوشتند  اشان ندارند و با است اده از این ابزار نمی پست برای رسیدن به اهداف
کننتد  قتالب متیها ان خود را از استراتزی اصلی جدا کرده و منحرف کنند. انسان

اشتان را ختود در دستتت گیرنتد و از ستتم انستتان بتر انستتان  تتا بتواننتد سرنوشتتت
ا ابزار خاص خود را نیاز دارد. لذا کمونیست  ها/ رهائی یابند. این استراتزی ذاتا

های  قیقی  تی در برخورد بتا دشتمنان طبقتاتی ختود هتم از ابتزار  سوسیالیست
   برنتد، زیترا ستور،  تذف و... بکتار نمتیپست ت مت، افتترا، دروغ، تتوهین، سان

هتتا  دستتت دارنتتد و آن بیتتان  قیقتتت استتت. بتترای آن در هتتا ب تتترین ابتتزار را آن
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گتردد کته  تر از گ تن  قیقت نیستت و ایتن  قیقتت زمتانی بتارز متی سال ی برنده
همه با هر عقیده و مرامی  ق آزادی بیان را بدون اگر و اما داشتته باشتند؛ در 

ای نظرات مخالف و مت اوت را سانسور و یتا  توان به هر ب انه شرایطی که نمی
  ذف نمود. 

مبتتارزه بتترای کستتب  تتق تعیتتین  تتترین ابتتزار بتتر ایتتن مبنتتا یکتتی دیگتتر از م تتم
های تحت ستم باید مبتارزه بتا بوروکراستی و دفتاع از  سرنوشت به دست انسان

ی مترقی و ها ها/سوسیالیست دموکراسی کارگری باشد که باید توس  کمونیست

آمیتز ابتزاری استت کتته  آور و تتوهین انقالبتی دامتن زده شتود. زیترا ال تاو شتتو 
بورژوائی برای عقب راندن و سرکوب و خ قان  بوروکراسی بورژوائی و خرده

نیروهای مترقی به آن نیاز دارد؛ وقتی جای  رف  ساب و منطق ختالی استت، 
ده کرد. بوروکراسی و باید از رعب و و شت و سرکوب برای   ظ قدرت است ا

ی یتتک تتترازو استتت. آنجتتا کتته وزن بوروکراستتی کتتم باشتتد،  دموکراستتی دو ک تته
ا وزن دموکراستتی کتتارگری زیتتاد متتی جتتا کتته وزن بوروکراستتی شتتود و هر طبیعتتتا

ا دموکراسی کارگری وزن قابل مال ظه ای ندارد. صحبت کردن  زیاد باشد طبیعتا
ف م تتتی کتته متتا بتته اِذا عملتتی از دموکراستتی بتتدون مبتتارزه بتتا بوروکراستتی  تتر

واقعتی تمتتام  ی ندارنتد. خصتلت مبتارزه بتتا بوروکراستی اینگونته استت کتته چ تره
جوها و ضدانقالبیونی که لبا  انقالبتی بته تتن دارنتد را  ها، مماشات دون ص ت
تتوان بتدون ایتن عناصتر ضتدانقالبی، تشتکیالت  ریزد و آن موقتع متی بیرون می

راه منحرف نشود. مبارزه با بوروکراسی و دفاع واقعی برقرار کرد که در نیمه 
ی  از دموکراسی کارگری اولین شرط یک تشکیالت انقالبیست. چگونگی نتیجه

باشد را جنب، کارگری که یتک جنتب، و  ی اهداف پست می ابزار پست برازنده
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ی کارگر ج انی است، در بلو  شرم، چتین، کتامبوو و... بته عتیِن تجربته  طبقه
 کرده است.

کته یتک  روزبته امتامیون در این اطالعیه باید به مورد خاص فردی به نام اکن
تتتوان برگرفتتت،  گونتته از بحتتال بتتاال متتیباشتتد، اشتتاره کتترد. همان ئوئیستتت متتیما

داری و بتتر  هتتا غیرانستتانی، همکتتاری بتتا بخشتتی از ستترمایه اهتتداف مائوئیستتت
متت، هتای منشتویکی استتوار استت و بتر ایتن مبنتا ابتزار پستت دروغ، ت  تئوری

 سازی و... برای رسیدن به هدف بسیار رایج است.  افترا، شانتاژ، پرونده

 
مطلبی بتا محتتوای ردر متورد شتعارهای  26/3/1021روزبه امامی در تاریخ 

ر در متتورد آلترنتتاتیوی ر ستتلبی انقتتالبر گذاشتتت کتته در آن، ستته بتتار از کلمتته
اطرنشتان کترد جانشینی  کومت، لب به سخن باز کرده بود و در ایتن نوشتته خ

 که: 
ا در ایتتتتن جامعتتتته،ر زنتتتتده بتتتتاد "شتتتتعار  نتتته در متتتتورد  کومتتتتت آینتتتتده. یقینتتتتا

سوسیالیسمر که کمال مطلوب هر انقالبی کمونیست است، فق  و فق  نیروهتای 
کند و  تال آنکته اگتر شتعار مترج بتر جم توری استالمی  چ  جامعه را بسیج می

هتا مطترر و  در میتان تتودهویا شعارهای  امل این م  وم  تی با کلمتات دیگتر( 
طلتب بتا هتر افتق فکتری را  تول ختود  گیر شود، تمامی نیروهای سرنگونی همه

مطلتوب ایشتان،  آلترنتاتیوبسیج و به میدان خواهد کشاند، بدون آنکه در متورد 
 رامتیازی بدهد.
در اینجا نشان داد که رشتعار زنتده بتاد سوستیالیزمر فقت  شتعار  روزبه امامی

     هتتا استتت و فقتت  نیروهتتای چتت  را بستتیج  نقالبتتی کمونیستتتمعتتروف و مطلتتوب ا
 -کنتد چته نتوع انقالبتی استت و بترای انقتالب کته بته عمتد مشتخ  نمتی -کنتد  می
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کند که باید پشت رشعار مرج بر جم وری اسالمیر بستیج شتد. او  پیشن اد می
طلتب بتا هتر افتق فکتری را  تمتامی نیروهتای سترنگونیسپو بر این استت کته ر

       بتتا زبتتان  همتته بتتا هتتم. یعنتتی پشتتت شتتعار بستتیجر و بتته میتتدان کشتتاند تتول ختتود 
ی متحتتد خلتتقر مائوئیستی/استالینیستتتی، ماننتتد  زبتتانی متتردم را بتته رجب تته بتتی

را خمینتی بته  57کنتد کته انقتالب  کند و در آخر کشف متی  زب توده، دعوت می
       عی تتتدارکات را خمینتتی طتترر ریتتزی کتترده بتتود و متتد ی انحتتراف کشتتید و همتته

کند که او یکی  اشاره نمی شود که خمینی چقدر آدم فکوری بوده و اما اصالا  می

اصتلی در  ی داری ج تانی( و م تره ی مالی ج انیوسرمایه سرمایه های از م ره
 بود و.... 57سرکوب انقالب 

رفیق یاشار آذری توضیح می دهد که رمتن زیتر ایتن فایتل نته چیتزی نوشتتم و 
قت  لینتس ستخنرانی تتراب ثالتال کته فکتر کتردم بته ایتن نوشتته نه کتاری کتردم، ف

 را قرار دادم. « دولت آلترناتیو چگونه دولتی است»خیلی مرتب  است به نام 
 

http://www.nashr.de/amuzeshi/dolateAlternativ.mp4 

هتای  کته نشتان از ایتن داشتت کته آلترنتاتیو سوسیالیستتلینس بحتال تتراب ثالتال 

 انقالبی چه باید باشد.
 

رفیق یاشار آذری ادامه می دهد: رروزبته امتامی بتدون اینکته چیتزی بنویستد 
ایتتن لینتتس را پتتا  کتترد، متتن فکتتر کتتردم شتتاید ایتتن لینتتس را در جتتای دیگتتری 

آن را پتا  اشتباهی گذاشتم، زیرا بته فکترم هتم خطتور نکترد کته روزبته امتامی 
کرده باشد و بار دوم گذاشتم که باز فردا دیدم دوباره پا  شده و برای بار سوم 

 اگتتر ایتتن دفعتته پتتا  شتتود دیگتتر مطمتتئنایتن لینتتس را گذاشتتتم و بتتا ختتودم گ تتتم 

http://www.nashr.de/amuzeshi/dolateAlternativ.mp4
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تتترین  ختتواهم شتتد کتته کتتار اوستتت. ولتتی مت ستت انه روزبتته امتتامی بتتدون کوچتتک
 ذف نمود.راخطاری، اول مرا بلوکه کرد و بعد آن لینس را  

و در ایتتن میتتان رفیتتق دیگتتری بتته استتم آوتتتیو ستتلطانزاده بتته ایتتن کتتار او » 
اعتراض کرد که او در جواب نوشت: رآقای محترم، یاشار آذری که هتی،، اگتر 
خود کارل مارکو هم و ور کند و ختارو از موضتوع بحتال در ایتن پستت مطلتب 

« پا  خواهم کرد!ربگذارد وآن هم مطلب از دیگران!( بنده بدون هی، تعارفی 
در اینجا این شخ  نه تن ا با یاشار آذری که  تی بتا متارکو هتم چنتین رفتتار 

 کند!  می
ها، تن ا به دوستان خود اجتازه  ای واضح است که روزبه امامی هم مانند توده

کند که بته  دهند تا از دیگران مطلب بگذارند، نه به مخال ان! گویا تصور می می
تواند این  ق  نقالبی مائوئیستی/استالینیستی رسیده و مییک نظر به اصطالر ا

را از دیگران سلب کند. امتا از نظتر یتک مارکسیست/سوسیالیستت انقالبتی ایتن 
کتار کتامالا یتک کتتار ضتدانقالبی در ستطح جم توری استتالمی استت. زیترا بتا ایتتن 

تتوان   ساب نته از متارکو، لنتین، تروتستکی و... یتا  تتی تتراب ثالتال و... نمتی
 لبی گذاشت. مط

در ایتن میتان شتخ  دیگتری بته نتام مجیتد  »رفیق آذری توضتیح متی دهتد کته 
مظاهرزاده به روزبه امامی ت  یم می کند کته شتما چنتین  قتی نداریتد. اول بایتد 

خواستید که ایتن مطلتب بتی ربت  را ختودی پتا  کنتد نته  از خود این شخ  می
کتار را انجتام  ایتن دادیتد کته کرد شتما بته او اخطتار متی شما و اگر اینکار را نمی

خواهید داد. اما شما نه تن ا اینکار را نکردید بلکه هم فایل را پا  کردید و هم 
این شخ  را بلوکه کردید. چطور به خودتان اجازه می دهید به خاطر گذاشتتن 

مطلتتب ربتتی ربتت ر شخصتتی را بلوکتته کنیتتد  بتتاالخره بعتتد از یکتتی دو بتتار  یتتک
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بینتتد کتته ایتتن روزبتته امتتامی روی اشتتتباه  زاده متتیدیتتالو  کتتردن، مجیتتد مظتتاهر
د و خالف این کار نک خودی به عنوان یک کار به اصطالر انقالبی پافشاری می

خواند با نوشتن رصدآفرین همتین کتار را ادمته بتدهر بحتال  را رآنارشیسمر می
دهتد. ولتی روزبته امتامی کوتتاه نیامتده و ایتن  کند و دیگر ادامته نمتی را قطع می
کنتد. ولتی مست له بته  های او را هتم  تذف متی هم بلوکه کرده و نوشته شخ  را

شتتود پشتتت ستتر ایتتن شتتخ  رفیتتق آوتتتیو ستتلطانزاده لتتب بتته  اینجتتا ختتتم نمتتی
 کند که:  گشاید و خاطرنشان می اعتراض می

رجنتتاب روزبتته امتتامی متتن مطمتتئن هستتتم کتته متترا هتتم بتته دلیتتل اعتتتراض بتته 
ف مانند دیگر افراد بلوکه خواهید کرد های مختل سانسور و  ذف افراد به ب انه

متورد  کنتد.  تاال بته نظتر شتما یاشتار آذری بتی زیرا منطق شما چنتین ایجتاب متی
رب   مطلب گذاشته بود، چرا به او اخطار ندادید و ازی نخواستید که مطالب بی
ربت   نگذارد و یتا ایتن مطلبتی کته شتما پتا  کردیتد بخواهیتد ختودی بته دلیتل بتی

  Majidد. دوم رفیتتق دیگتتری بتته استتم مجیتتد مظتتاهرزادهبتتودن، پتتا  نمایتت

Mazaherzade  به عنوان اعتتراض بته عملکترد شتما مطتالبی نوشتت و شتما
چون جواب قانع کننده نداشتید، مطلب نوشته شده توست  ایتن شتخ  را  تذف 

 کستی کردید و هم او را بلوکه کردید. دلیل این کارهای شتما چیستت  یعنتی  تتی
 ،توانتتد داشتتتته باشتتد  همتتین کتتار شتتتما را ل شتتما نمتتیبتته اعمتتتا تتق اعتتتراض 

       بتتتا کتتتارگران و ز متکشتتتان … جم تتتوری استتتالمی، ترامتتت ،  کومتتتت چتتتین و
ترین  کوچک خود در خواهید نمی شما که دارد این از نشان ها این ی همه کنند. می

 «باشد.ر تغییری را بدهید. یعنی اعتقاد شما یک اعتقاد دگم و مذهبی می
    ولتتی چنتتد دقیقتته بعتتد بتتاز ایتتن رفیتتق بلوکتته شتتده و »گویتتد:  ذری متتیرفیتتق آ 

شتناختم کته ایتن شتخ  او  ای  ذف گردید. اما من رفیق دیگتری را متی مطالب
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و را بلوکه نکرده بود و من در اعتراض بته روزبته امتامی مطلبتی نوشتتم و از ا
خواستم این را زیر فایلی که روزبه امامی در ص حه او داشت بگذارد تا روزبه 
امتامی ایتن مطلتب را هتم ببینتد، قصتد و قتترض متن، پتی بتردن روزبته امتامی بتته 

ای بود، شاید مجبور بته ایتن برختورد نشتود. ولتی روزبته امتامی بعتد از  اشتباه
 « نوشته من گذاشت. یرز مذبو انه ای خنده تمسخر عنوان به مطلب این خواندن

ای بگیترد،  وضعیت مضحکی است، اما بسیار جدی! انسان ممکن است خنتده
شود و نباید به  نظر کرد؛ نمی شود از زیرساختار چنین برخورد صرف ولی نمی

آیتا چنتین شخصتی اهتتداف « بابتا! ولت، کتن! م تم نیستت! ای» ستادگی گ تت کته 
ا جتواب میبتت  اده میکند که از ابزار پست است  پستی را دنبال می نماید ! طبیعتتا

است! میبت بودن پاسخ، خود، دلیل آگاهانه و عمدی بتودن اینگونته برخوردهتا 
کننتد و  است. اینگونته افتراد، در متدیای اجتمتاعی ختود، تبلیغتات بتورژوائی متی

ی کتتارگر و تحتتتت ستتتم را بتتا بتتته اصتتطالر همتتدردی ختتتود، بتته مبتتتارزات  طبقتته
ر واقع به وستیله اینگونته افتراد، افکتار عمتومی را کنند و د انحرافی دعوت می

گذارنتتد  دهنتتد و نمتتی در مبتارزات طبقتتاتی بتته ن تتع بتتورژوازی شتکل و فتتورم متتی
ها بلندگوهای دستگاه  ثر داشته باشند. اینؤنیروهای پیشرو و انقالبی فعالیت م

     داری ج تتتانی هستتتتند.  تبلیغتتاتی یتتتا پروپاگانتتتدای بتتتورژوازی داخلتتتی و ستتترمایه
 ها گذشت و به اعمالشان توجه نکرد!  شود از کنار این نمی

از اینرو است که برخورد به این کار روزبه امامی باید در کل جنتب، کتارگری 
ی افکار ضدانقالبی مائوئیستی و  انقالبی جدی گرفته شود. این نوع کارها ثمره

ایجتتاد داری و ممانعتتت از  استالینیستتتی استتت کتته امتتروز در   تتظ نظتتام ستترمایه
کوشد. مت س انه جنب، چ  ایران ریشه در این  جنب، انقالبی سوسیالیستی می
هتا  شتود کته انستان هتای  تذف و خ قتان باعتال متی دو جریان دارد. ایتن سیاستت
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نتواننتتد پتتی، هتتم نشستتته و بتته بحتتال و جتتدل انقالبتتی بپردازنتتد. ایتتن یتتک روی 
متل متدافع زنتدان، باشد و چنتین کستانی در ع بوروکراتیک علیه آزادی بیان می

باشتتند و آزادی بیتتان را ماننتتد  شتتکنجه، اعتتدام و تتترور مخال تتان خودشتتان متتی
ها  انسان ی همه برای نه خواهند، می خودشان برای فق  ها ال ی  زب و فاالنزها

 با هر نوع طرز فکری.
هتتتا،  هتتتای انقالبتتتی و  قیقتتتی بتتته  تتتق متتتورد ن تتترت مائوئیستتتت سوسیالیستتتت

ها هستتند.  های بورژوا و فاشیست ها، لیبرال دموکراتها، سوسیال  استالینیست

نته جتتائی  هتای متتردم جب تههتای انقالبتتی و  قیقتی در هتی، یتتک از  سوسیالیستت
    هتتای انقالبتتی بتتا تمتتام  تواننتتد جتتائی داشتتته باشتتند. سوسیالیستتت دارنتتد و نتته متتی

ی ا مبارزه به اند، دوخته بورژوازی پیشخوان به چشم که سیاسی های بندی گروه
 زنند. ناپذیر دست می مسالمت

 

 داری. ی سرمایه الغای سیطره -ووی ه ما
 سوسیالیزم. -هدف ما
 .ودموکراتیک و سوسیالیستی(انقالب پرولتاریائی با تکالیف مرکب -شیوه ما

 آموزی انقالبی وجود ندارد.  -بدون دموکراسی درونی
 عمل انقالبی وجود ندارد. -بدون انضباط 

 دموکراسی کارگری وجود ندارد. -وروکراسی بدون مبارزه با ب

بنیتان ن تاده شتده: آزادی کامتل  مرکزیت دموکراتیکساخت درونی ما بر اصول 
 در بحال، اتحاد کامل در عمل.

-هتتتای کتتتارگری المللتتتی، ستتتاختن هستتتته بتتتین« فاشتتتیزم نتتتو»امتتتروز در دوران 
پذیر  امکان کارگری پیشروی  زب ساختن ها هسته این طریق از و سوسیالیستی

 است.
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  قیقت همیشه درخشنده است!

 طلبی!   مرج بر بوروکراسی و جاه
 1400فروردین  23

 2021آوریل  11
 
 

هتایی کته بته عنتوان ستند از ایتن بحتال استت عینتاا آورده شتده  در زیر فایتل

 است.
 
 

26/3/2021  merz 

 امامی روزبه
2dr3fnnellardhl:17 uncirfsm nsaMärzo 2tSpni6e.od ·   

 در مورد شعارهای سلبی انقالب

ف نظر نیروهای موجود در صحنه در موورد کووموت شعار سلبی شعاری است که علیرغم اختال
جانشین )آلترناتیو(، *نقطه ی اشتراک* ها را مبنوا رورار میدهود و دریقوا موه هلوین علوت، میشوتر ن 
نیرو را کول خود مسیج موی کنود و در نتی وه موی توانود شود دتر ن رورما  را مور تور  کووموت 

  .وارد نلا د
آشووار میواح کووموت مسوتقر و نیروهوای ترروی خووا  موی در لحظه ای که جامعه وارد تاز تقامل 

شوود، عامول تعیوین کننود  در زورآزموا ی دو صورف اصولی اخوتالف، تقو  نیروسوتم مورای درهووم 
شوستن نیروی های مادی مودات  ارت وا ، ما ود نیوروی میشوتر و موه مراتور رووی توری از آن وه او 

ریام مردم سرکوب موی شوود و ارت وا  مسیج کرد، در غیر ا نصور ، ماز هم  وارد میداح می کند
 .مر اورا  مسل  می گردد

مه ا ن دلیول، توووری ای شیشورو ارز وامی موی شوود کوه ارودام مشوترک میشوتر ن نیروهوای سیاسوی، 
موورای وارد آوردح شوود دتر ن روورمه هووا را در علوول تسوولین کنوود، سرنوشووت انقووالب، اعووم از 

مشوترک اسوت و ارودام مشوترک تقو  موی توانود شیروزی  ا شوست، در گرو ا ن عامل،  عنی اردام 
  .نتی ه ی نظر مشترک نسبت مه کوومت ماشد

متاسفانه، آرا و  سیاسوی جامعوه موا م ونوه ای اسوت کوه نیروهوای موجوود در صوحنه ی سیاسوی، 
)دستوم در ا ن زماح(، صورتا در موورد سورن ونی کووموت مسوتقر اشوتراک نظور دارنود، نوه در 

زنود  مواد سوسیالیسومه کوه کلوال مطلووب هور " شوعار در ا ون جامعوه،موورد کووموت آ نود ،  قینوا 
انقالمی کلونیست است، تق  و تق  نیروهای چپ جامعه را مسیج می کند و کوال آنووه اگور شوعار 
مرگ مر جلهوری اسالمی ) ا شعارهای کامل ا ن مفهوم کتی ما کللا  د  ور( در میواح توود  هوا 

سرن ونی صلر ما هر اتو  تووری را کوول خوود مسویج و  مطرح و هله گیر شود، تلامی نیروهای

https://www.facebook.com/rouzbeh358?__cft__%5b0%5d=AZX35YgzORBILCme_DrZA7vnex5C9NO_hpnUlPQAxFKlNgI14MIQP3v03aqVj1Si0234561cfSbi0JjNzzaJPJYwDJ6VXrUzHm9FK0BXfw_sltugjzDCqjTIx-wh0fhkELk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/rouzbeh358/posts/3797852500261930?__cft__%5b0%5d=AZX35YgzORBILCme_DrZA7vnex5C9NO_hpnUlPQAxFKlNgI14MIQP3v03aqVj1Si0234561cfSbi0JjNzzaJPJYwDJ6VXrUzHm9FK0BXfw_sltugjzDCqjTIx-wh0fhkELk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/rouzbeh358/posts/3797852500261930?__cft__%5b0%5d=AZX35YgzORBILCme_DrZA7vnex5C9NO_hpnUlPQAxFKlNgI14MIQP3v03aqVj1Si0234561cfSbi0JjNzzaJPJYwDJ6VXrUzHm9FK0BXfw_sltugjzDCqjTIx-wh0fhkELk&__tn__=%2CO%2CP-R
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موه میوداح خواهود کشواند، مودوح آنووه در موورد آلترنواتیو مطلووب ا شواح، امتیوازی مدهود، در چنوین 
 .ورعیتی، سرن ونی جلهوری اسالمی کتلی است

در مورد تاثیر مثبت شعارهای سلبی در دور  ی تالصلا  سیاسی جامعه، کواتی اسوت میواد آور وم 
شیوروزی انقوالب،  خلینی شیاد که رولنا هوشویارتر ن عنصور صبقوه ی خوود نیو  موود، ربول از که

کتوی در زمواح رترانودوم  !"تعر فی کوومت آ ند  مه دست نلی داد و صرتا می گفوت هما ود مورود
کذا ی نی  مردم نلی دانستند که موه چوه نوو  کووومتی آری موی گو نود و م و  معودودی ن بوه هوای 

 .کسی از محتوای کقیقی جلهوری اسالمی خبری نداشت ،(   اد اکلد شاملوجامعه )نظر زند
چرا آخوندها از آلترناتیو خود رونلا ی نلی کردند؟ آ ا علوت آح موود کوه خلینوی خوود نلوی دانسوت 
مرناموه ا  مورای جامعوه ی ا ووراح چیسوت؟  قینوا خیور، او از سووالها شوی  صورح تشوویل جلهوووری 

ته مود و ما ن د واح خود مرور کرد  مود، خلینی در عوین کوال آگوا  اسالمی و وال ت تقیه را ر  
مود که صرف نیروهای رائل مه جلهوری اسالمی، نه تواح انقوالب کوردح دارنود و نوه توواح ادار  
ی کشور را در توردای شیوروزیم مورای شیوروزی، الزم موود کوه ارت وا  موذهبی از د  ور م الفواح 

مورتا و صرتا تا هن وام سووار شودح مور اسور رودر ، و ا ون  کوومت شادشاهی  ارگیری کند، ولو
نوته ی کلیدی در صورتی امواح شذ ر می شد که خلینی مور شوعارهای سولبی مشوترک تاکیود کنود، 
ا ن معنای هوکود  کللوهه از د ود آح جوانی موالفطر  موود، مون اصلینواح دارم کوه اگور کسوی ربول از 

لینووی اصووال  مووی  اتووت، امووواح نداشووت او شیووروزی انقووالب از محتوووای کوومووت مووورد نظوور خ
متحدی میامد و کتی مردم عادی از شیوستن مه او تن می زدند، چه مرسد مه نیروهای سیاسوی سورد 

  .و گرم چشید  جامعه ی ا راح

و ا ن ونه مود کوه خلینوی، ا ون دشولن رسوم خوورد  ی آزادی و عودالت موا اصورار مور شوعار سولبی 
سووار شود و آح کورد کوه د ود م و آح هلووار   1357ب رود سولطنتی هما د مروده، مور اموواا انقوال

  .ادامه دارد

 !مرگ مر جلهوری اسالمی

 

 
Mohamad Elahi 

شعار مرگ مر جلهوری اسالمی و زند  مواد سوسیالیسوت تنهوا را  ن وا  موا از ا ون جانیواح اسوت 
متحد نباشد از دروح و شا بند مه ا ن شعار شوود کلوع علود  کتی اگر کسانی از نظر عقیدتی ما ما 

ای موه کرکوت میشووود اموروز ک وم آزادی خواهوواح موا درک موه کوود کواتی هسوت کووه در شوی  موورد 
جر اح نا خالصی ها نا موت  و مه کناری خودشواح رانود  میشووند رورورتی نودارد کوه موا موا آنهوا 

 در گیر شو م

o Gefällt mir 

o  ·   

Avetis Sultanzade 

 اشار آذری: روزمه امامی مه دلیل درا مطالر تراب ثالث و دخالوت در محوث هوا مل ور  ارودام موه 
کذف  اشار آذری در صفحه ا  نلود و نشاح داد که امو ار سانسوور و کوذف هلانقودر کوه متعلو  

https://www.facebook.com/mohamad.elahi.121?comment_id=Y29tbWVudDozNzk3ODUyNTAwMjYxOTMwXzM3OTg0MzkzMTY4Njk5MTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZX35YgzORBILCme_DrZA7vnex5C9NO_hpnUlPQAxFKlNgI14MIQP3v03aqVj1Si0234561cfSbi0JjNzzaJPJYwDJ6VXrUzHm9FK0BXfw_sltugjzDCqjTIx-wh0fhkELk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mohamad.elahi.121?comment_id=Y29tbWVudDozNzk3ODUyNTAwMjYxOTMwXzM3OTg0MzkzMTY4Njk5MTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZX35YgzORBILCme_DrZA7vnex5C9NO_hpnUlPQAxFKlNgI14MIQP3v03aqVj1Si0234561cfSbi0JjNzzaJPJYwDJ6VXrUzHm9FK0BXfw_sltugjzDCqjTIx-wh0fhkELk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/avetis.sultanzade?comment_id=Y29tbWVudDozODE2NjMyODcxNzE3MjI2XzM4Mjg4NDQyODcxNjI3NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXSba1-e1d6Z8ex84tCNhjxyz47hyFdYy8XfvGzsjnpgmojGEvvVKha29jVN6mE6HqHwqc075rZLmSyoL2qnDDItOUtszOYOJT-rjeFXgdoRA6SMsQI1AUkxAaa5LGg9Xbi7yLtvCTsG_-d3llH0hL6&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/avetis.sultanzade?comment_id=Y29tbWVudDozODE2NjMyODcxNzE3MjI2XzM4Mjg4NDQyODcxNjI3NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXSba1-e1d6Z8ex84tCNhjxyz47hyFdYy8XfvGzsjnpgmojGEvvVKha29jVN6mE6HqHwqc075rZLmSyoL2qnDDItOUtszOYOJT-rjeFXgdoRA6SMsQI1AUkxAaa5LGg9Xbi7yLtvCTsG_-d3llH0hL6&__tn__=R%5d-R
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است، متعل  موه مائوئیسوت هوا و استالینیسوت هوا نیو  موی  مه نظام سرما ه داری جلهوری اسالمی
ماشد، ربال من را مهرام دان  مائوئیست و د  ر مائوئیست ها نی  م بور مه کوذف شود  انود، ز ورا 
نه جوامی مرای گفتن دارند و نه تحلل انتقاد و نه میل مه تغییر انقالمی، نشواح از ا ون دارد کوه ا ون 

وئیست می ماشند، ثامت می کنند کوه کوذف و سانسوور جو و تعالیوت مذهبیوح هم ج ء مذهبیوح مائ
هانقالمیه استالینیست ها و مائوئیست هاست و ما سیستم سرما ه داری در  ع جبهوه هسوتند، ز ورا 

 .متعل  مه جبهه خل  و دشلن جبهه متحد کارگری هستند

o Gefällt mir 
o  ·   

 امامی مهروز

آرای محترم،  اشار آذری که هیچ، اگور خوود کوارل موارک  هوم کهوور کنود و خوارا از موروو  
محث در ا ن شست مطلر م ذارد )آح هم مطلر از د  راحم( منود  مودوح هویچ تعوارتی شواک خوواهم 
کردم شلا مفرمائید چرا مطالر خارا از موروو  را روی د ووار هوای خودتواح موه اشوتراک نلوی 

 !و از تسای د  راح سوء استفاد  می کنید گذار د

o Gefällt mir 

 ·   

 امامی روزمه

هر چی ی م ای خود خوب است و ا ن آزادی نیست کوه هور مطلبوی را در هور جوا ی مطورح کنویم 
رولنا جهوت اصوال  و انتظار داشته ماشیم کوه خال و  سووو  کننود، ا ون آنارشیسوم خوال  اسوتم 

کسرتعالی، هاتحاد چپ ا رانیاح واشن تنه چند سال شی  از توراب ثالوث مورای سو نرانی دعوو  
کرد و ا شاح مه واشن تن سفر نلود و در سلینار دو روز  ای که از سوی اتحاد چوپ مرگو ار شود 

 !شرکت کرد و کلیه ی نظرات  را میاح و تشر ح نلود، آمین  ا رب العاللین

 

Avetis Sultanzade 

جناب روزمه امامی من مطلون هستم که مرا هوم موه دلیول اعتورا  موه سانسوور و کوذف اتوراد موه 
مهانه های م تلف مانند د  ر اتراد ملوکه خواهید کرد ز را منط  شلا چنین ا  اب موی کنود، کواال 

می مورد مطلر گذاشته موود، چورا موه او اخطوار نداد ود و از  ن واسوتید مه نظر شلا  اشار آذری 
که مطالر می رم  ن ذارد و  ا ا ن مطلبی که شلا شواک کرد ود م واهیود خوود  موه دلیول موی رمو  

مووه   Majid Mazaherzadeموودن  شواک نلا وود، دوم رتیو  د  ووری موه اسووم م یود مظوواهرزاد 
وشوت و شولا چووح جوواب روان  کننود  نداشوتید مطالور عنواح اعترا  موه عللوورد شولا مطوالبی ن

دلیول ا ون کارهوای شولا  .نوشوته شود  توسو  ا ون شو   را کوذف کرد ود و هوم او را ملوکوه کرد ود
چیست؟  عنی کتی ک  اعترا  کسی مه اعلال شولا نلوی توانود داشوته ماشود؟ هلوین کوار شولا را، 

کلتوشواح موی کننود، هلوه ا ون هوا جلهوری اسالمی، ترامپ، کووموت چوین و،،، موا کوارگراح و ز
نشاح از ا ون دارد کوه شولا نلوی خواهیود در خوود کووچوتر ن تغییوری را مدهیود،  عنوی اعتقواد شولا 

  ع اعتقاد دگم و مذهبی می ماشد،

o Gefällt mir 

o  ·   

البته به فایل های مجید مظاهرزاده دسترسی نداریم. زیرا خیلی سریع  ذف شد 
بودم که همه را کپی برداری کند موفق به اینکار و با وجود اینکه گوشزد کرده 

 نشد. 

https://www.facebook.com/rouzbeh358?comment_id=Y29tbWVudDozODE2NjMyODcxNzE3MjI2XzM4MjU5NzEzMTQxMTY3MTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUtfbfMInWJ9XUSKDiEaRXtYxE30V5JheKhGu-L9w7LLu4UATO71rDiNm-aAQg7xRMXqioi17qxe6E3V-_fIiS_Ood3oel8hRD65YDxdgIbx68rbAE59z5JYX00O8BZ5kuzS_e-GaVbyt8mTo5JD8o-&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/rouzbeh358?comment_id=Y29tbWVudDozODE2NjMyODcxNzE3MjI2XzM4MjYwMDY2ODA3Nzk4NDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUtfbfMInWJ9XUSKDiEaRXtYxE30V5JheKhGu-L9w7LLu4UATO71rDiNm-aAQg7xRMXqioi17qxe6E3V-_fIiS_Ood3oel8hRD65YDxdgIbx68rbAE59z5JYX00O8BZ5kuzS_e-GaVbyt8mTo5JD8o-&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/avetis.sultanzade?comment_id=Y29tbWVudDozODE2NjMyODcxNzE3MjI2XzM4Mjg4NDQyODcxNjI3NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXSba1-e1d6Z8ex84tCNhjxyz47hyFdYy8XfvGzsjnpgmojGEvvVKha29jVN6mE6HqHwqc075rZLmSyoL2qnDDItOUtszOYOJT-rjeFXgdoRA6SMsQI1AUkxAaa5LGg9Xbi7yLtvCTsG_-d3llH0hL6&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/avetis.sultanzade?comment_id=Y29tbWVudDozODE2NjMyODcxNzE3MjI2XzM4Mjg4NDQyODcxNjI3NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXSba1-e1d6Z8ex84tCNhjxyz47hyFdYy8XfvGzsjnpgmojGEvvVKha29jVN6mE6HqHwqc075rZLmSyoL2qnDDItOUtszOYOJT-rjeFXgdoRA6SMsQI1AUkxAaa5LGg9Xbi7yLtvCTsG_-d3llH0hL6&__tn__=R%5d-R
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