
                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

 1 

 

  

  1515  یی  اطالعيه شمارهاطالعيه شماره
  کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری کميسيون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری 

  
 

 

  کائوتسکی و استالينکائوتسکی و استاليندر باب ایدئولوژی در باب ایدئولوژی 
  

  ماهيت استالينيستی و مخرب عبدهللا رضائیماهيت استالينيستی و مخرب عبدهللا رضائی
 

در مهورد عبهدهللا رضهائی مها  کهه خواههان ن هر بنا به درخواست برخی از رفقا

 : مبودند، ما الزم دیدیم که اعالم کني
)تهها ه تههاد کامنههت و روش بمبارانشههخع عبههدهللا رضههائی بهها اسههت اده از  -1

فيسههبوس سههری در تخریهه   در بخههک کامنههت هههای یسههت هههای دی ههران در (فایهه 
مطل  و منحرف کردن افکار خوانندگان از موضهوع الهلی مهی کنهدن ایهن روش 

خها  که اغل  با گذاشتن لينگ ها و یادداشت های بی ربه  بهه موضهوع الهلی ات
می شود، نه برای باز کردن دیالوگ و بحث در زمينهه ی موضهوع الهلی ان هام 

گذاشهته مههی مهی گيهرد، بلکهه بههه من هور تنهی کههردن اله  مطله  بحههث در یسهت 
 شودن
این تعرییینمترکسیستسنکمتین ت)»از آن ائی که طبه  گ تهه خهود ایهن شهخع  -2

سیستاننیلتینن تشنن کتاستسیستکستسنن تلستیانن تعننکمتلاسینن تریاننیاتانن تل سامتیننکس ترننک

او  «(نارپییکستسنکمتنن اسلجمتن اشتتسذاتابترککتخصاتتض ارپییکستس ت جیلتخکس
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عنوان یک علم بلکه بهه عنهوان یهک ایهدئولوژی مهی ن هرد، به نه  به مارکسيزم

او را در لف استالينيست های قنار سرکوب ر قرار می دهد که همواره در یهی 
ی زنههده  مزورانههه ائوتسههکيزم  لههوک کههردن بحههث هههای علمههی و انقالبههی هسههتندن ک

اکسنشننیتاینن تیکللاشننتتل سننتتاسج ینن ن ترتننک،ترسنن تریع ننی، تساتارشنن  ت»ی)

،ت ییبننیستتاییننیمتانن  متاییصنن تتصنن تر کیسنن    تگزاسن تاکیسننک تیننک ک  تاستا تسننپک 

گیی :تلستی انترصک ت ترینت ت ت ینین تت  طترم   تتلانکتساتاکتسیت تلاشک تاکش تسیتس

 تی ترخکسیکمتیکت یلت  نطتل تسنک تتارن تاسترنییتستتن  تایتغیامترشکن هتییله

شننکمتساتس ،تسننییهتتلنینن تینن تع ننکنتگذشننک ت،ترننیسلتاخک  تانن تخننیلتجسننکس ترم

لننن تلس  نن امتینکتانسننکمتینن تلی ننیتتاییزنن  تینن انتریننت تانسنکنمتانن تشنن کتاجنکسهترم

عیان تپکسختلنن  تان تعت نت تستگنکسگییم تلشنیکنتسلمتاپیلاسین تان تجنک،ترنصن تتن م

 درون شههخع («ز رننکتیاتننتتسننن گت ت تننن تس آننکعمتاسترمتساتاسسیننکامتییتنن  س

همواره او را به سوی جدال و دشمنی با مطاله  و افهراد انقالبهی  عبدهللا رضائی

بهرای ماهال او در  آنچنان سوق می دهد که در ننایت به جدال شخصی می کشهدن
کستس سان تارنکرمتر تاکتای تشخصتاکتنکنترسنکر» باره ی روزبه امامی می نویسد

عننیاتتعتننیتخنن نتسمتریشننر تاسترلکننن ی تخاننست تارنن ت  ننیتسننکسرکمتپتصننکست

 و تنمهت مخهالف خهود را نهه تننها بها تهوهينفهرد و در واقه  «    سکی تنتیییسک

را بههه  ایههن فههرد و بههدون ارائههه ی مههدرس سههرکوب مههی کنههد بلکههه در  ههد تههوان
ن شخع در تسهليت جاسوسان جمنوری اسالمی لو می دهدن ماهيت توده ای ای

او بههه طبقههه ی کههارگر جنههت درگذشههت فریبههرز رئههي  دانهها بههه وضههوع بههارز مههی 
دوران از جمله ی نمونه های دی هر، دیهدگاه استالينيسهتی او در رابطهه بها  گرددن

 گویهدگذار و فاز اول کمونيزم)سوسهياليزم( و فهاز ننهائی کمهونيزم اسهت کهه مهی 
و به روشنی نشان  «  تی ینتس تاستا تجکرر تامتابتسیستکستس تریرا تگذاس »
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می دهد چ ونه در گرداب خ  سياسی استالينيزم همواره دسهت و یها مهی زنهد و 

از دی اه علمی مارک  به دور اسهت، زیهرا دوران گهذار درسهت برهد از یيهروزی 
سوسياليسههتی آغههاز مههی شههود و در آن وجههه توليههد و توزیهه  -انقههالب کههارگری 

مهی رود و ایهن  فهاز اول کمهونيزمدری اً بهه سهوی همواره کایيتاليسهتی اسهت و ته
ش  برهد از انقهالب بهه طهور ناگنهانی وجهه  به طور مر زه آسا نيست که  رکتی

   تبدی  شودن کمونيستیتوليد سرمایه داری به وجه توليد 
در یکی از بارزترین جدال های او با کسانی است که مطال  تروتسهکی را  -3

یست های خود می گذارند و آن اه است که خون عبدهللا رضائی بهه جهوش آمهده 

و باز شروع به بمبهاران بها مطاله  نهامربوط خهود مهی کنهدن بهه عبهار  دی هر او 
چون دستک به شخع مربوط نمی رسد بها ایهن روش سهری در نهابود کهردن آن 

 یست و در ننایت آن شخع می کندن
ضائی در کوبيدنک کوتاهی نکرد رفيه  یاشهار یکی از افرادی که عبدهللا ر -4

زد کههردن ایههن حه او در مقههاط  مختلههف، و گوشههآ ری بههودن یهه  از بمبههاران لهه 
شههک  شخصههی بههه خههود گرفههت و  از طههرف رضههائی رفيهه  بههه او در ننایههت جههدال

عبدهللا رضائی ماهيت سرکوب ر استالينيسهتی خهود را این ونهه بهروز داد کهه در 
و بهه همهراه آن عکه  ایهن  يهوان را ههم آورد، « رترس خ»کامنت خود نوشت 

در این ا بود که این رفي  هشهدار ننهائی را بهه رضهائی داد و رضهائی در جهواب 
 یاشهار آ ریو رفي  « م!امن الالً دی ه توی این ل حه نمي»یاشار آ ری گ ت 

در این مقط  با خوشحالی از او تشکر کهرد و اعهالم کهرد کهه در ایهن لهور  او 
ن این جریان به چنهار یها یهن  می دهدقرار در ليست ممنوعه خود ی را هم رضائ

سال یيک برمی گردد و شخع رضائی هنوز هم در یی کوبيدن یاشار آ ری می 
تا با هر کسی که عقيده ای مخالف او باشدن تو گوئی این شخع مأموریت دارد 
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د دشهمنی او دارد درافتاده و آن شخع را به هر وسيله ای شده بکوبدن لهذا ابرها

با مخال ان عقيدتی اش وسهي  و بهی انتنها مهی توانهد باشهد و ههر دم در جهائی بها 
 کسی یا گروهی در می افتدن

پ کههم نيسههتندن عمومههاً خههرده افههرادی ماننههد عبههدهللا رضههائی در جنههبک چهه -5
ی استالينيست چهون در نقطهه ی ضهرف قهرار ب يهرد بالفالهله منطه  را بورژوا

یرخهاش، تهوهين، افتهرا و ننایتهاً سهرکوب مهی کنهدن بهه  کنار گذاشته و شروع به
کار بردن این ابزار برای ای اد سرکوب و خ  ان روشی متداول است کهه خهرده 

ن مههی آمههوزدبههورژوازی در جامرههه ی طبقههاتی سههرمایه داری بههرای   هه  خههود 

ایهن آسهي  اجتمهاعی نيسهتند، زیهرا در غيهر متأس انه جریانها  چهپ مها نيهز فاقهد 
می شوند که کاریست بسيار دشوار و چهپ  خود بور به برخورد با اینصور  م

ما هنوز نتوانسته به انتقاد از خود بلند شود تا بتواند قدمی به جلو بردارد و لذا 
همواره در گرداب افکار و خ  سياسی گذشته دست و یا می زنهد و بهرای ن ها  

ی ماننهد عبهدهللا افهرادخود از هيچ تنمتی نسبت به دی ران خهودداری نمهی کنهدن 
ته و لهرفاً بهه دنبهال جهدال مهی گردنهد( در جنهبک رضائی )که ترادل  هنهی نداشه

 چپ کم نيستندن
در آخر باید اضافه کرد که ک  این فرهنهگ  تنمهت، افتهرا و سهرکوب در ميهدان 

بر ایدئولوژی و خ  سياسی افراد و تشکيال  ها قرار  ، سواربوروکراسی  اکم
ز این روست که دموکراسهی کهارگری بایهد در مبهارزه بها داشته و عم  می کندن ا

این بوروکراسی همواره در لحنه وجود داشته باشدن ایهن مبهارزه ایسهت کهه تها 
برقههراری فههاز ننههائی کمههونيزم بایههد سههرلو ه تمههام مبههارزا  طبقههاتی قههرار گيههردن 

در این باره خود، به مرنای  مایت از بوروکراسی است  سکو ناگ ته نماند که 
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بورژوازی و ضد مبارزا  انقالبی طبقه ی  ی ه نشانه ی قرار گرفتن در جبنهک

 و ز متکشان می باشدن کارگر 
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