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  1166اطالعیه شماره اطالعیه شماره 
  کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری 

  

مؤثرترین راه ضربه زدن به یک حقیقت، بیان نیمی مؤثرترین راه ضربه زدن به یک حقیقت، بیان نیمی 
  است!است!  ی دیگری دیگر  از حقیقت و مخدوش کردن نیمهاز حقیقت و مخدوش کردن نیمه

  
    مزورانه ی تلویزیون برابری و آرش کمانگرمزورانه ی تلویزیون برابری و آرش کمانگرماهیت بوروکرات ماهیت بوروکرات 

 
همیشه نه برای بهه اطهحال   هدف این کمیسیون در دادن اطالعیه به بیرون،

خراب کردن کسی یا جریانی، بلکه بهه مظوهور روشهن کهردن حقهایه بهوده اسهت  
شهوی   ی روبهرو مهی«ضهد واقعیهت»یها « ضد حقیقت»در بعضی از مواقع، ما با 

هها دارد و  ههای آن که ریشه در ماهیت طبقهاتی و ایهدلوژوکیکی افهراد و سهازمان
وشهظد بها اسهدهاده از اژههاز تهازه کهه مه هو  هها مهی ک آن اغلب زمانی است کهه آن

طههادقانه یهها انقالبههی دارد، امیههاف و اهههداف مزورانههه خههود را بخههورد نیروهههای 
گهردد  واضها اسهت کهه ههدف گههدن نیمهی از  مدرقی و انقالبهی بدهظهد، زهاهر مهی

حقیقهههت و مخهههدوش کهههردن نیمهههه دیگهههر، بهههه گیکهههی کشهههیدن و سهههردرگ  کهههردن 
 ارگر است که پداسیل انقالبی دارند ی ک نیروهای موجود در طبقه

نمونه این مورد، تلویزیون برابری در مصاحبه آرش کمانگر بها حسهن حسها  
       30/32تههها دقیقهههه  31:30اسهههت  در نهههوار از دقیقهههه  2021اکدبهههر  5در تهههاری  

گونه مدرکی و طرفاً به طور به اطهحال  چشظوی  که آرش کمانگر بدون هی می
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ت وجهه درسه چهی وعی را به تروتسکی نسبت دهد که بهکظد موض گذرا سعی می

کس نیامده: آرش کمانگر مدعی اسهت کهه: نیست و در هیچ جایی از طرف هیچ
بعههد از پیههروزی انقههالب اکدبههر، تروتسههکی یههک پیشههظ اد آورد کههه ا ن دیگههر »

هها مسهدقل معظها نهدارد  کهه همانکها  حکومت کارگری تشکیل شده، دیگر اتحادیهه
جاژهب ایظکاسهت کهه عظهوان ایهن « هها در مقهابلا ایسهدادند بلشویکژظین و سایر 

بهها پرهیههز از تخریههب و نهههی، تظههوع تشههکل و سههازماندهی را در جظههبا »برنامههه 
گهویی ، نیمهی از حقیقهت و نهی   اسهت  مها بهه ایهن مهی« کارگری برسمیت بشظاسه 

دیگر کذب  زیرا این عظهوان بسهیار خهوب و انقالبهی اسهت در حهاژی کهه همزمهان 

 دهد کذب محض است  نسبدی که آرش کمانگر به تروتسکی می
، اخدالفهههات زیهههادی بهههین نوهههرات ژظهههین و 1917قبهههل و بعهههد از انقهههالب اکدبهههر 

از  پستروتسکی پیا آمد و همان طور که تاری  نشان داد، این اخدالفات یکی 
و نیههز در « زنههدگی مههن»دیگهری حههل شههد  شههخک تروتسههکی بههه ویهه ه در کدههاب 

بههه تمهها  اشههدباهات خههود، اشههاره کههرده اسههت   « بههه آن خیانههت شههد انقالبههی کههه»
ههایا  شخک ژظهین هه  در مهواردی کهه بها تروتسهکی اخهدالف داشهده در نوشهده

اشاره کرده و دژیل مخاژهدا را با تروتسکی توضیا داده است  امها مها در ههیچ 
ا ههای کهارگری ر مأخذی پیدا نکردی  که تروتسکی پیشظ اد ملغها  شهدن اتحادیهه

خهواهی  کهه یها مأخهذی را  کها موکهداً از آرش کمهانگر مهیباشد  ژذا مها در ایظ داده
برای این ادعای خود نشان دهد، تا ما ه  با حقیقت آشظا شوی  و یا این ادعها را 

پس بگیرد  در غیر این طورت، این جز یک مغلحه و دروغ محله هیچ نیست؛ 
 نقالبی اسداژیظیسدی!ی ضدا طلبانه و مغرضانه فرطت برخوردی کامالً 

که در این مصهاحبه تظ ها اشهاره ی تهاریخی بهه نیروههای انقالبهی قابل تذکر ایظ
و اشههدباهات انکهها  شههده، بههه تروتسههکی شههده و  1917در درون انقههالب اکدبههر 
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اند که به هیچ وجه طحت نهدارد  مهًالً ژظهین در مهورد  چیزی را به او نسبت داده

ر طههوف جظههخ داخلههی و نیههز بعههد از جظههخ اشههدباهات خههودش بعههد از انقههالب، د
ها را پذیرفدهه و خهود را مسه وف دانسهده اسهت   نوشده و با غمگیظی و تأسف آن

ای از ایههن برنامههه، نههه آرش کمههانگر و نههه حسههن حسهها  بههه ایههن  در هههیچ ژحوههه
کظظههد؛ بههه  هههای کههارگری بعههد از جظههخ اشههاره نمههی اشههدباهات و وضههعیت اتحادیههه

کظظد؛ یها حدهی در مهورد تروتسهکی بهه  مده در کظگره ده  اشاره نمیپیشظ ادات آ
کظظهد  آرش کمهانگر  ای نمهی این حقیقت که او در نوریهاتا تظ ها نبهود هه  اشهاره

مًهل ایظکهه در پایهان جظهخ در اخدالفهات حقیقهی ای به یهک نمونهه از  حدی اشاره

ی نه(  بهر سهر ریخهدن برنامهه اقدصهادی کامهل  بهه جها 21-1920ههای بهین  ساف
      کظههد، وژههی  ای نمههی کظههد ههه  اشههاره دهههد و ژظههین رد مههی تروتسههکی پیشههظ ادی مههی

 بظدد  مورد و ناگ ان نسبت کاذبی را به تروتسکی می بی
ناگهده نماند که آرش کمانگر در مخدوش کردن حقهایه حدهی نسهبت بهه تهاری  

گویهد:  یی بها  در مهورد تروتسهکی مه کظد: در جملهه اتهاقات ه  دست اندازی می
اطههالً  1917بعههد از پیههروزی انقههالب اکدبههر «  بعههد از پیههروزی انقههالب اکدبههر   »

هها طهورت نگرفهت  کهه تروتسهکی نوهری بدههد و مهورد  بحًی در مورد اتحادیهه
ها بعد از جظهخ داخلهی و  ها و نقا آن مخاژهت ژظین قرار گیرد  موضوع اتحادیه

     و در  1920-21ای هههه دوران کمهههونیز  جظگهههی محهههر  شهههد کهههه در طهههوف سهههاف
 ی ده  به بحث گذاشده شد  کظگره

ژذا ما خود را ملز  دیدی  که در این اطالعیه ادعای او را رد کظی ، مگر ایظکه 
او بدواند مدرک مهوثقی ارالهه دههد  مظوهور از مهدرک موثهه یها قابهل اعدمهاد هه  

        ههههای حهههزب تهههوده از مظهههابع اسداژیظیسهههدی نیسهههت  مظبهههع بایهههد در سهههحا ترجمهههه
 اژمللی معدبر باشد  بین
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عههالوه بههر ایههن  ز  اسههت اشههاره کظههی  کههه بوروکراسههی سههازماندهی شههده بههه 

بها پرهیهز از تخریهب و نههی، تظهوع »کظد که عظوان ایهن برنامهه  ایظگونه عمل می
باشد و مکهری  می« تشکل و سازماندهی را در جظبا کارگری برسمیت بشظاس 

ای از خحهر  کظهد  ایهن اسهت نمونهه و مخهدوش مهی برنامه عمالً حقیقت را تخریب
بوروکراسی که بایهد از ابدهدا آن را جهدی گرفهت و بها آن بهه مبهارزه پرداخهت، تها 

 در واقعیت گرفده شود « تخریب و نهی»جلوی 
سوسیاژیسههدی اعدقههاد دارد، -ی کههه ایههن کمیسههیون بههه انقههالب کههارگریلاز آنکهها

همیت وی ه بدههد  ایهن کمیسهیون مکبور است به مسالل کارگری و خط سیاسی ا

هیچ تعصب خاطی نسبت بهه شهخک تروتسهکی نهدارد و اشهدباهات او را همهان 
طور که خودش هه  پهذیرفت، مهی پهذیرد؛ قبهوف اشهدباهات سهرآغاز جلهوگیری از 

ههها اسهت! آنچههه کهه ایههن کمیسهیون بههر رویها حساسههیت دارد، نوههرات  تکهرار آن
غ است که جریانات اسداژیظیسهدی کهه کاذب، مغرضانه و نیمه حقیقت و نیمه درو

کظظهد، در ههر فرطهدی بهه طهور سیسهدماتیکی  امروزه در خط حزب توده عمل می
   ای از تخریههب اهههداف انقالبههی نیروهههای فعههاف درون  دهظههد و ژحوههه بیههرون مههی

کشظد و این از آن روست که حزب توده به عظهوان یهک  ی کارگر دست نمی طبقه
هها و تشهکیالت چ هی نههوذ  می در تمها  سهازمانتشکیالت پلیسی جم هوری اسهال

ی ممکن با خود همسهو نمهوده، حدهی در حهد خیانهت  ها را به هر گونه کرده و آن
 ی کارگر  به طبقه
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