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  1177اطالعیه شماره اطالعیه شماره 
  کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری کمیسیون مبارزه با بوروکراسی و دفاع از دموکراسی کارگری 

  

و برخوردهای ضدانقالبی،  Navid Korang نوید کورنگ
 اش ضدکمونیستی، بوروکراتیک و استالینیستی

 

یکیییی از تبای یییا   60هیییای دهیییه  و حتیییی در اوایییی  سیییا  57پییییز از انقیییال  

هییییا اییییه بییییود کییییه بییییه  عایییییه تروتسکیسیییی هیییا  هییییا و ماسوسیسیییی  استالینیسییی 
زدنید  اییه  که به معنای جاسوس بود، میی« ستون پنجم»ها تهم   تروتسکیس 

البته به دلی  دکتریه دیکته شده از کرمایه)و پیاده شده توسط حیب  تیودهب بیود 
گونیه درو،، تهمی  و افتیرا هیا از هی  که برای خفه کردن صیدای تروتسکیسی 

هییای ایرانییی از ایییه کامییه همییراه بییا  هییا و ماسوسیسیی  استالینیسیی ابییایی نداشیی   

کردند، بدون اینکه حتیی دلیی   ن را بداننید   احساس ترس و وحش  استفاده می
سییا  کییه از انقییال  گ شییته و خیاییی از مسییاس  سیاسییی  43بییه هییر حییا ، پیی  از 

نظییر انقیال  وگونیه شیروع شید، وییه کسیانی انقیال  کردنید، خمینیی کیی بییود و 
نقز وپ در اییه انقیال  وگونیه بیود، روشیه شیده اسی   ب یوری کیه خیایی از 

ها امروزه اگر اقرار نکنند که در میورد تروتسیکیب   ها و ماسوسیس  استالینیس 
هیا  گونیه وصیاهداننید کیه این ها درو، گفته شیده بیود، قاقی  پییز خیود میی به  ن

شیوند کیه گوییا  ییدا مییوسبد  اما متأسفانه هنوز هر از گاهی کسیانی پ دیگر نمی
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کننید کیه دنییا  اند و فکر می در خوا  بسر برده بودند و حاق تازه از خوا  پریده

 .ها باقیمانده همان طور مث  پیز از خوا  رفته  ن

در فیسیبو  اسی   او کیه  Navid Korang یکی از ایه افراد، فردی به نا 

، «میبدور»الفیایی ماننید بیرد، همیواره از  هنیوز در روییای اسیتالینیب  بسیر میی
هیا در صیف ه خیود عاییه کسیی کیه فکیر  و امثا  اییه تیوهیه« نوکر امپریالیسم»

کند  بکار بردن اییه الفیای اگیر بیا میدر   کند تروتسکیس  اس ، استفاده می می
ای نباشییید، سروشیییمه گرفتیییه از همیییان فرهنیییگ رعییی  و وحشییی   ییییا سیییابقه

باشد، بیه ویی ه  ایه شخص میاستالینیستی سابق اس  و نشانه ضعف تئوریک 

 مییب خیود  شود و او هم نان به اییه برخیورد افتیرا زمانی که به او اعتراض می
 .دهد ادامه می

شییماها بییازوان »نوییید کورنییگ باییید یییاد بگیییرد کییه بییا حمییال  لفظییی ای ماننیید 
مه با میبدوران نظیا  سیرمایه نیه ب ثیی دار  و »، «فرهنگی امپریالیسم هستید!

مبدوران امپریالیسم برای حماه به کمونیس  بیا »یا  « ارتباط دار  نه تمایای به
 «حماییه بییه باشییویک قهرمییان جنییگ جهییانی دو  رفیییق اسییتالیه شییروع میکننیید 

شیود صیدای مخالفیان خیود را در گایو خفیه کیردد دوره در جیا زدن در  دیگر نمی
شیید، هییای بییاتالم کییرمایه استالینیسییتی دیگییر گ شییته، باکییه باییید بیییدار  درو،

اشباها  را پ یرف ، خود را اصالح کرده و بیه جایو حرکی  کیرد  زییرا تنهیا راه 
داری امروز، ات یاد متشیک  مییان  رهایی تما  اقشار ت   ستم در دنیای سرمایه

ها اس   در غیر اییه صیور ، فیرد خیود را خواسیته ییا ناخواسیته در خیدم    ن
 .س داری جهانی قرار داده ا بورژوازی داخای و سرمایه

که به استالینیب  هنوز هیم هم یون می ه  برخیورد میی کنید، « وپ»گونه این
شود  اییه برخیورد کثییف و  در حقیق  سد راه رشد وپ انقالبی و مارکسیب  می
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             در « م!سیییزنیییده بیییاد سوسیالی»وقی انیییه وقتیییی بیییا شیییعارهای انقالبیییی او، مثییی  

کمونیسییی ، سوسییییالیب  ییییا  مییییبد در واقییید شییینونده را از هیییر ویییه ویییپ،  میییی
ن ایییه هییدر اصییای کییرمایه در زمییان  مارکسیییب  اسیی  بیییبار مییی نماییید  و دقیقییا

استالیه بودد مأموری  بییبار کیردن، سیرخورده کیردن و منیبوی کیردن عناصیر 
کییارگر! زیییرا از طریییق مییأیوس و دلسییرد  ی انقالبییی مختاییف درون اقشییار طبقییه

 ی شیید و طبقییه تییر مییی تییر و قییوی هییا، بوروکراسییی در شییوروی قییوی شییدنت تییوده
تر و به ایه ترتی  بیود کیه بوروکراسیی در شیوروی  تر و ضعفیف کارگر ضعیف

 . ن بود به ایه هدر ناس   مدند ی و استالیه که نماینده

اما امروز دیگر ایه پرده برداشیته شیده و ماهیی  حقیقیی اسیتالینیب  بیر همیه 
اییه شیخص بیا قییک زدن خیود و  ی  شکار شده اس    ن عده هم که در صف ه

          نیییب بییا سییکو  خییود در مقابیی  تییوهیه، تهمیی  و افتییرا ایییه شییخص، او را تأیییید 
هیا و  ای دهد که حقیق  را بییان کننید )مثی  تیوده کنند، یا منافعشان اجازه نمی می

ها و سران حب  وپب و یا مثی  اییه شیخص در خیوا  خیوش هسیتند و  اکثریتی
خورنید  سیکو  در مقابی  اییه قبیی  عناصیر کیه  گاهانیه ییا  ر مییتازه دارند تانگ

کییارگر فعییا  هسییتند، خییود شییکای از  ی نا گاهانییه عایییه پیشییروان انقالبییی طبقییه
داری اسیی ، زیییرا وقتییی  کییارگر و بییه نفیید نظییا  سییرمایه ی مبییارزه عایییه طبقییه

 نیستند مخالفیه خود را در میدیای عمیومی« کسی»اینگونه عناصر که در واقد 
ن بایید انتظیار داشی   کنند و  زادی بیان را در عم  رعای  نمی ح ر می کنند ق عا

که اگر به قیدر  برسیند مثی  اسیتالیه و جمهیوری اسیالمی مخیالفیه خیود را بیه 
کنید  کنند  از اینرو ضرور  ایجا  می سپارند و یا ترور می های اعدا  می جوخه

 .منظور صادر شده اس که  نان را افشاء کرد و ایه اطالعیه بدیه 
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