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ن جهان نويسالح نقد در تکو  
 

١٣٨٧م  آذر هشنبه ن   ی غالمنيحس                                                                                                        
 

  

  :همقدم
 و محو طبقات ی در مبارزه با استثمار و بهره کشیا گروه انقالبيفه هر فرد و ين وظي ترین و اساسي تریمحور

  :ی انسانی پاسخ به دو سؤال زير است به جامعه ایابي و دستیاجتماع

  ؟يت است کدامست که منطبق بر واقعیتئور -١

   کنندیل ميتبد " ی انقالبعمل"  را به ین تئوريدر جامعه ا ) یطبقات (ی چه کسان-٢

 یک سرچشمه ميک و پراتيم تئوريوند دادن مفاهي که از پی انقالب- یت انتقادي به سئواالت فوق فعالیابي دستیبرا

ن يايشه اش درت و صحت اندي واقعیعنيقت يد حقيک است که انسان بايت در پراتينهای دارد و درت اساسيرد اهميگ

ر روابط يي به عامل تغینيت عي در انطباق با واقعی ذهنیت هاي ها و فعالی کند تا تئور؛ی اثبات را و مکانیمقطع زمان

 عمل و تحول ی که راهنماین راستا فلسفه به مثابه تئوريجهت منافع طبقه کارگر منجر گردد و در ای دراجتماع

فلسفه بدون . يوند برقرار کندپ ی با عمل انقالبیک انسان باشد و تئوريست مرتبط با پراتي بای است میروابط اجتماع

 تواند خود را ی فلسفه نمیابد و طبفه کارگر بدون تحقق واقعي یک طبقه اجتماعی تحقق نميالغاء طبقه کارگر بعنوان 

  .شوديست متمرکز بایک ميدئولوژي ا– ی نقد در درجه اول در حوزه فلسفیريد و لذا جهت گي نمایملغ

ن مردم و طبقه کارگر مرتبط يادي شود که به منافع بنیل مي تبدی مادیرويک ني  بهی آن زمانیمفهوم مارکسی درتئور

 کامل آنها قابل تحقق است والزمه يین آنها را برآورده کند که آنهم با رهايادي بنیازهايد نين منظور باي ایشود و برا

 تواند تحقق ی نمیشتاز انقالبي حزب پیعنيز بدون حلقه رابط آن ين ضرورت نياست و ا " یانقالب اجتماع" ک يآن 

ک حزب يدرون ؛ در"یعمل انقالب" و" ی  انقالبیتئور "ن يجاد وحدت بيجهت ايست در باید و لذا تالش مياي

  .ی معطوف شودکارگر

ک از يز نقش هر ي کند و نین ميي را تعی اجتماع- ی که حرکت اقتصادیني ؛ قوانیل مسائل اجتماعيد در تحلي بایتئور

 ها و شناخت ید ؛ مالک صحت و سقم تئوري و مشخص نمایابي آنرا ارزیزان اثر بخشي در حرکت و معوامل مؤثر

و لذا . ی استق تشکل کارگري از طری ؛ عمل و تجربه حاصل از آن در عرصه مبارزه طبقاتیح روابط اجتماعيصح

 نمود و هر یگر ارزش گذار طبقه کاریابي و سازمان یشرويزان پيست در مي بای را میجه تئوري و نتیريسمت گ

  . دار باشدی تواند معنین راستا مي صرفا در هم- ینقد تئور -ت ي با واقعین تئوري انطباق ای برایتالش

  : مفهوم نقد و دامنه آن-١
ع ين تضاد ها به قصد تسري رفع و حل ایدا کردن راه هاي و پی تکامل اجتماعی درونینقد عبارتست از کشف تضادها

ن نبرد مداوم ي و ارتجاع ؛ در ای؛ ترقيان نو و کهنه است مداوم می نبردیم روند تکامل اجتماعي دانینچه م؛ چنااملتک

گر انتقاد عبارتست از ي کند تا خود را مستفر سازد به عبارت دی می کهنه را نفیعني کند ینو همواره از کهنه انتقاد م
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  . خود ی و نفی نفیکيالکتيروند د

 است یک دانشيالکتيجاد و استقرار نو هدف است ؛ ديست ؛ اي کهنه هدف نی؛ نفيکالکتي دیبراد توجه داشت که يبا

  . است در ساختن نو یران کردن کهنه فقط لحظه ايسازنده و و

 طبقه کارگر اساس یعني؛ یک تکامل اجتماعيالکتي در دی نفی است از قانون نفیانتقاد از موضع طبقه کارگر انعکاس

 ی کوشد که دستاورد تمدن بشر نسل های کند ؛ اما می میسم و ارتجاع را نفياليمارگر ؛ سلطه امپرسلطه طبقات استث

ن است که آغاز ي لنیري موضع گیک مثال در جنبش کارگري. ينده قرار دهده تکامل آيگذشته زحمتکشان را حفظ و پا

رغم درک ي آن ؛ او علیکي مکانینه نف سازد و یش از خود استوار ميت پيک وضعيالکتي دیسم را بر نفيتولد بلشو

 را از یال دمکراسي حرکت سوسیپلخانف معنا" ی کارآزاد"يه با گروه سم در روسي ناردونیشاونديق خود از خويعم

 پلخانف ی فلسفیات و آموزش هاي ها ؛ نظری کند و مطالعه تئوری کار پلخانف شروع می گروه آزاد١٨٨۵برنامه 

 یان هايب بني داند و تا آنجا که پلخانف به تخری می شناخت بهتر فلسفه مارکس ضرور وی هر فرد انقالبیرا برا

  .ی گذاردن آنرا ارج مي؛ لنين پرداخته نویاي دنیزيکهن و طرح ر

 دين مخصوص بخود را دارد و باين قواني معیخيدوره تاريد توجه داشت که هر بایخيانات تاريده ها و جرينقد پددر

يد ؛ بای و عملکرد سازمان ها و افرادخي تحوالت تاریل و بررسي تحلین حتما توجه شود و برايوانن قي به ایهر نقددر

  .ييم نمایها نقد و بررس یريها و موضع گ ن فضا با توجه به امکانات ؛ فرصتآيم و درط قرار دهيآن شراخود را در

م که نقد يد متوجه باشيده بايکم بر هر پدات حاي و خصوصیخين تاري در نظر گرفتن قوانیعنين ضرورت يبا توجه به ا

ک ي ی؛ نقد اصوليد مورد نظر قرار داشته باشد بایرد بلکه اساسا وجه اثباتي پذیصورت نم" ینف " یصرفا برا

 یعني؛ يزک عمل اشتباه آمي؛ و نقد ی آن در عمل تر و اثبات برتریک اصوليک تاکتي نهادن یش روي پیعني؛ يکتاکت

؛ نقد يسمالي استقرار سوسی مبارزه برایعني یک جامعه بورزواژيمقابل آن و نقد ی درحل عملش رو نهادن راه يپ

 و از خود یجاد بندگي است که باعث ایه داري سرمایديست بلکه نقد مناسبات تولي نقد صناعات بزرگ نیه داريسرما

  :ی برخوردار استن کننده اييت تعير ازاهمينه زيزمنقد درچهار .ی شود میگانگيب

  کيدئولوژي ا- ی نقد فلسف-١

  یاسي نقد س-٢

  یالتي نقد تشک-٣

  یات فردي خصوصيی رشد و شکوفای نقد برا-٤

 است چون یت و ارزش باالتري اهمیرد دارايک صورت پذيدئولوژي ا- ی فلسفیعنيو نقد هر چه در سطوح باالتر 

 و ی عملیشتر در عرصه هاي بی هایرورزباعث انحرافات و ه" يک دئولوژي ا- یفلسف"  در سطح یهر گونه انحراف

  :يم پردازی در مورد آن میشتري و لذا به بحث ب)١( مختلف خواهد شد ی؛ در زمان ها و مکان هايجنتا

رد يت صورت پذي و جدیريگيوه انتقاد است و چنانچه با پين شيح تريالت صحيدرون تشکيک دردئولوژيمبارزه ا

ی جاد مي رشد و تکامل آنرا اینه هايش کرده و زمي پاالیکارگريراع انحرافات غقل داده و آنرا از انويالت را صيتشک

  یت ميک را تقويدئولوژي؛ وحدت ای و سازماندهیالتيوحدت تشک ی انجامد و میالتي به وحدت تشکی؛ نقد اصولکند

  ی و فردیوزانه حزب و عمل ری جدا از زندگی مقوالتیاسيل سي و تحلیه ايک و اعتقادات پاي؛ استنتاجات تئوريدنما
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ن را ي چیه داريسم و اتخاذ را ه سرماياليا انحراف از سوسي و بلوک شرق و ی شورویشه ها و عوامل فروپاشير. ١

  ؟يين کرد توان تبیعمدتا در کدام سطح از موارد ذکر شده م

 یر مي مبارزه تأثی و محتواین است که از عمل انقالبي ها در ایژه نظرات و تئوريت و وي؛ خصوص باشد تواندینم

ی و خط اسيرهنمود سی و متقابال هرعملی وکياشتباه تاکتک و هري استراتژ-یاسيگر هر انحراف سيطرف دازيرد وپذ

 و لذا برای )٢( و )١( شود یح داده ميک آن توضيدئولوژي ایله مباني؛ به وسیکيعمل زنده و تاکتدرست و هر ابتکار

يل  و تحلیابيسطوح رديگرد انحراف را درست مابه ازاءي بایوح مطرح شده مسطی درهريک ازانحرافيابی هرشه ير

  .افتي آن سازمان نسبت به انحرافات خود دریريگ يتوان ازنحوه موضعم يک سازمان را بودن یزان انقالبيمنمود و

  : ضرورت انتقاد-٢
  :شودي می ناشیجهان هستی درن و ذهیني عیده هاي پدیه عرصه هايکلی درکيالکتيت حرکت ديماهضرورت انتقاد از

يده ؛ و آن عبارتست از ظاهر شدن پددر گذشتن ازمراحل و منازل مختلفده ها ي پدینير تکويسيک عبارتست ازالکتيد

يند ن فرايا یبعديه و تجسم آنها وظهورآنها دراشکال کامل تر اولیهاصورت ها و شکلن رفتن يببه اشکال مختلف و از

هم در عرصه ی؛ نهاد ها؛ سازمان ها واسي؛ سی اعم از تحوالت اقتصادیات اجتماععرصه روابط و مناسبهم در

 از عرصه یتوان به تحول دائميم" ی نف-ینف "یعنيمستمرتنها با سالح نقد دائم ووان دارد يجرات و فکري و نظریتئور

؛  کهی؛ تا مقطعافتي دست یقاتعرصه مبارزه طب دریشروي جهت پیکي و تاکتیاسي و سیالتي تا تشکی و فلسفیتئور

  ؛ گردد یم ات يواقع  و یاجتماع عرصه مناسبات در به تحول منجر رد ويصورت پذ  و ذهن  ني عیکيالکتي د انطباق

  .نمود  یشرويپ

 قرن نوزدهم به عکس مدام از خود انتقاد ی انقالب هایعني ی کارگریانقالب ها: " د ي گوی برومر م١٨مارکس در 

گر آنرا از ي گردند تا بار دیافته باز مي سازند و به آنچه که انجام ی حرکت خود را متوقف میپر دی؛ پ کنندیم

؛ دشمن رندي گی رحمانه به باد استهزاء میه خود را بي اولیتالش هام بند و جوانب ضعف و فقري؛ خصلت نرنديسربگ

ه آن قد برافرازند يغول آسا علگريدباررند ويد بگي جدیروين نيزم کوبند که ازین ميزم آن بری فقط برايیخود را گو

د که هر گونه راه بازگشت آنها را يد آي پدینند تا سرانجام وضعي نشینقدر پس ميش اي خوی هدف هایواليبرابر ه؛ در

  "ن جا برقصين جاست ؛ هميگل هم: اعالم دارد ی با بانگ صولتمندیقطع کند و خود زندگ

 اثر خواهد شد و ی بیق و رشد مبارزه طبقاتيشه و عمل در جهت تعمياندرورت دريتحول و صو لذا بدون سالح نقد ؛ 

د اضافه نمود ينجا بايدر ا. سالح نقد استفاده نمودست ازي بایده ها ؛ مير و ضرورتا شناخت جهان واقع و پديي تغیبرا

د ي گوی است که میم مثل معروفي نپنداشته ای و جدميده گرفته اي است که آنرا نادین معنيم بدي را نقد نکنیشه ايانداگر

 ی دارد اما آنکه بی را به فرد روا می است آنکه نفرت دارد حداقل حسی تفاوتیست بلکه بينقطه مقابل عشق نفرت ن

 نقد آن ی اخالقی اساسی هایژگي و عشق فاصله دارد وی با دوستی دهد که بکلی را نشان میتفاوت است عرصه ا

سنده ؛ نقاد و مخاطب است يقت در مجموعه نويرد و هدف آن کشف حقي پذی صورت میشه اي بهبود اندیاست که برا

ان يک جريا يک فرد و ي از توان یني عیت هايق و واقعين که درک حقايکه با توجه به گسترش دانش و علم امروز

د که هر فکری با مخالف يمی گوکی از اهل نظر ي.  کسی قائل شدی برایگاه انحصاري توان جایخارج است و نم

  .افته استيان يت پاي است که دعا بر مین معنيند بدين بگوي کند و هر گاه که همه با هم آمی میش زندگيخو
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  :ميي نمایم وضح ذکریگر نقد را برايبرخی کارکردهای د

ر خود ي نقد پذید و گروههانده است افراي آیده اي در مقابل خطرات و تهدیت سازي مصونی نو عیري نقد و نقد پذ-١

 یعني پردازدند ی کرده و به اصالح آنها می میشيابد چاره اندينکه عمق يرا در مقابل مشکال ت و معضالت قبل از ا

   شوندی به اهداف روشن میابي دستیح براي صحی هایکردها و استراتژيرو

 کند ؛ در حال حاضر ی را دو چندان میکامل شده و سرعت حرکت تی و اجتماعی فرديیاي نقد و انتقاد منجر به پو-٢

   گسترش نقد و انتقاد استیت طلبي فرهنگ استبداد و تمامیشه هاين روش خشکاندن ريمطلوب تر

   شودی میرش نقد و به استقبال انتقاد و منتقدان رفتن ؛ باعث امحاء روش فرصت طلبي پذ-٣

 به جامعه مطلوب یابيح در جهت دستي صحی ها و خط مشیکردها ؛ استراتژي نقد باعث روشن و شفاف شدن رو-٤

   گرددیم

  .نده دارديگر نقد نگاه به آي دهد ؛ بعبارت دی را نسبت به افراد و اجتماعات می نقد و انتقاد چشم انداز روشن تر-۵

  :)نقد نقد (  نقد یب شناسي آس-٣
 باشد که یت موجود مير واقعيي تغیک برايرح تر در عرصه تئوي صحیابيهمانطور که گفته شد هدف انتقاد ؛ جهت 

  ل ويو تبدريي تغیت اراده براي و تقویش توانمندي؛ افزاکيدانش تئور وی؛ ارتقاء آگاه تجاربیريگق بکاريطرآنهم از

د ي؛ انتقاد را نبا مبرا باشدید از هر گونه برخورد شخصيز انتقاد بايهر چ؛ پس قبل از باشدید ميت جديتحول به وضع

 است و یر مناسبات اجتماعيين راستا هدف تغيل نمود و در اي تبدی و گروهیه حساب شخصي تصفیله برايک وسيبه 

 یر مناسبات اجتماعييجه تغي خود در نتیات فرديت اشخاص ؛ چرا که خصلت و خصوصير خصلت و شخصيينه تغ

م تا ي کنینم ؛ ما نقد مي بنشایطال بودن آنرا به کرسم که ابي کنی را نقد نميیا آرايما کسی و . جبرا دگرگون خواهد شد 

  .ميک تر شويقت نزديبه حق

 شود یمار طبقه کارگر دائما طرح و منتشر هوادین افراد و گروه ها ي که امروزه باب شده و بيی عمده نقد هایبرا

  ؟ توان قائل شدی میگاهيچه جا

 یوه هاي شیا حتين و ي؛ توه؛ به هتک حرمت نقدی بجام کهي بوده بگذری از نقد ها که عمدتا شخصیبخشازاگر

 يی؛ خرده بورژوايیبورژوااعم از -مفهوم آنات و فرهنگ نقد با هري از نظر ادبیگاهيچ جاي پردازد که هیب ميتخر

 یدا مي را پی و جهادیري تکفی گروههایژگيافته و وي گسترش يی خرده بورژايی تا عرصه ماجراجوی ندارد و گاه-

 ینيگزي و جای اجتماعیت متحول درعرصه هاي واقعیرا بجا خودیابيارز؛ مرجع نقد و موجودی؛ اما عمده نقد هاکند

 ی؛ مبان؛ با مواضع هایسه نقطه نظرات و تئوري؛ به مقای نو و ورود به عرصه مبارزه ات طبقاتیاي کهن با دنیايدن

 توان با اصول و ی؛ اما مگر م پردازندی میسم علمياليانگذاران سوسيشه های بنيعام و آموزه های عام در آراء و اند

 در زمان یعني؛ ی متحول کنونی و فرهنگی اقتصاد- ی اجتماعیده هايپدزنده ازل مشخص وي و بدون تحل- عام یمبان

 یکارگر یابي مشخص و سازمان یت بدون عمل اجتماعيا در عرصه واقعيو مبارزه نمود آرييمشخص اقدام به تغ

 ی شود و لذا نقد هایک و جنگ هفتاد و دو ملت پرداخته مي اسکوالستیا تنها به بحث هاي؛  عوض خواهد شدیزيچ

  چرا؟.  نخواهد داشتیت جاري در واقعیر گذاري بوده و تأثی عرصه ذهنی بحث هاینين چنيا

 مختلف توجه یعرصه هادربقه کارگرات در گروهها و افراد طرفداران طي؛ نظر؛ نوشته هاست به حجم کارهايکاف
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 باشد اما در یسه نميشتر بوده و قابل مقايباريبساري بسیه پردازان بورژوازي؛ نظراتيزان حجم نظريکرد که ازم

 هوادار طبقه ی سازمان ها و گروه هایبخش و اثری کارگری با فقدان تشکل های و مبارزه اجتماعیعرصه عمل

 ی اجتماع- ی اقتصادیبرال در صحنه هاي نئو لی وحشی بورژوازی توان به ترکتازین مينم همچيشويمواجه مکارگر

 مطرح شده یاشکال عمده نقطه نظرات و نقد ها.  اشاره کردیعرصه مبارزه طبقاتدربدون مقاومت مؤثر طبقه کارگر

ن افراد و ي؛ گفتگو بمتکشان و گسترش گفتگو با کارگران و زحیشبرد مبارزات طبقاتي پی آنهاست که بجایريجهت گ

  . شودی انجام می مبارزه و روشنفکریانات مدعيجر

ست ي بای چهار گانه می در عرصه هایگونه نقدهرک دارد وي با عمل و پراتیکه گفته شد نقد رابطه ناگسستنهمانطور

 و یشکل مستقل کارگرک تي ینف" ن زنده و حاضر آنرا قرار دهد ؛ مثاليگزي جایصحنه عمل اجتماعدرخود و در

 و یک تشکل انقالبيجاد يکال بودن آن بدون آنکه به اي و رادیفيات کي ها و خصوصیژگي از وی با هر درجه ایمردم

بر ندارد  دریرانگريو جزیجه اي است و نتیت محوريموضع ذهنازح وير صحي غیعمل منجر شود نقددرکال تريراد

  :ق ممکن استي؛ از دو طریجوش مردمتشکل خود  یژگيا وي ضعف عملکرد و ی نفیبعبارت

   همان تشکل و سطح عملکرد آنیفيارتقاء ک مشارکت در-١

  عمل باالتر دری از توانمندی تر و با درجه ایفيک تشکل کي یجاد و برقراري ا-٢

خود عمل " سيپراکس "یعني یخي تار-یعرصه عمل اجتماع: نست کهيد از نظر دور داشت اي که نباینکته مهم

 که به ی؛ نقد باشدی میشرو در مبارزات کارگرير پيانات غي جرین نقد براي آن برنده تریشرونده و دستاوردهايپ

ل شده و ازمضمون يتبد" هدف"ک يبه واقع نقد خودنشود در منجریعرصه مبارزه طبقات و دریر مناسبات اجتماعييتغ

   ماندی نمی از آن باقیزيچ"  انتقاد یانتقاد برا"شعار  شده است و جز همان ی آن تهی واقعیو محتوا

  جه انتقادي نت-٤
قرار گرفت  مختصری مورد بررسیعرصه عمل فردالت وي تا سطح تشکیتئور مختلف ازیعرصه هاهدف انتقاد در

  :مي پردازی فوق مینجا به اثرات انتقاد درعرصه هاياو در

نگرش نقد .  شودیشرو آن منجر مي پیروي و نیت و گسترش تشکل کارگريالت به تقويعرصه تشکجه نقد دري نت-١

ن ين تا ساده تريت ترين و با اهميده تريچي تک تک مسائل از پیالت شخصا روي در تشکیشود هر فرد انقالبيباعث م

؛ رو کنندرو وي را زی جنبش کارگری؛ اسناد و تجارب کلق بزندي دست به تحقیالتي و تشکیاسي؛ سکيدئولوژيمسائل ا

سه قرار يمقام مقا و دری تا کنونیک و تجارب و استداللهايدئولوژي ا- ی فلسفیم و مباني را با مفاهیاستناد تازه اهر

ا اختالف يگونه ابهام ست هري بایم. مسجل سازد سازمان مستحکم وی خود را با برنامه و خط مشیدهد و وحدت نظر

ک خود به نقد بکشد و يان کرده و استدالالت نظرات مخالف خود را با توان تئوري ب پردهیح و بينظرات را بطور صر

ت ي را به مرکزیت محوريده و مرکزي به منصه ظهور رسانیات سازمانيح را درینده اي خالق و پوینجهت زندگيااز

 کردن ی جز طوالنیزيت چيت در نهايگونه حرکت ضد مرکزح است که هرين صحيرا ايند زيل نمايک تبديدموکرات

 است که محصول یکيت دموکراتي و اسثتمار طبقه کارگر را در بر نخواهد داشت اما شرط آن وجود مرکزیبندگ

   مخالف هموار گرددیروهاينت وي اقلی برایاسي س-ک يدئولوژيست راه مبارزه ايبايم است وی؛ نقد و دموکراسیآگاه

؛ ی نظام بهره کشی؛ نفی در عرصه مبارزه طبقاتی عملیشرويزان پي ؛ میار نقد اصولينکه معي با توجه به ا-٢
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 ی که مدعيیا گروههاي افراد و یگاه ثابت و مرکزي؛ جاح و براني؛ نقد صح کهن استیاي نو و محو دنیايانکشاف دن

 یارگذاري؛ معیرا درجه بندسته و آنهايگروهها نگرگر افراد وي به دیگاه محوريآن جات هستند و ازيمحورت ويمرکز

 ی انقالبیعرصه اجتماعوز فالن گروه و سازمان ممکنست دررا در عرصه عمل ؛ امري؛ ز کندی می کنند را منتفیم

 ی واقعیري؛ با موضع گگريا افراد ديک گروه و ي را در ظرف زمان و مکان داشته باشد و فردا یرين موضع گيتر

ان و گروه يشتاز مبارزات واقع شوند و لذا در مورد هر جري؛ پو رزمنده تر و توان گسترده تری؛ با انرژ؛ خالق ترتر

رفت که سازمان ي همه دوران آن صادر کرد و مثال پذی برای و قطعی توان حکم کلی نمیعرصه مبارزات اجتماعدر

ن يپس همواره ا بوده یا انقالبيک ويشرو؛ دموکراتيل پي پتانسی که در دوران تولد و ظهور خود دارایا حزبيو 

ت يک اشرافي؛ ک و جامعهيالکتيت تحول ديد بنا به ماهيعرصه مبارزه نبا دریعني را حفظ خواهد کرد یژگيو

 ین طبقه انقالبيادي بنیعرصه مبارزه ؛ در جهت خواسته ها دریحضور واقعاريبلکه مع.  قائل شدیاسي و سیالتيتشک

  )١(شرو و مبارزه با ضد انقالب حاکم است يو پ

توان ي و روزمره می و عمل انقالبیاسي با مبارزه سی فلسفیک و مبانيو تأثر استنتاجات تئورري با توجه به تأث-٣

  تکامل سازمان رشد وینه هايزمشده پرداخت وگانه ذکرسطوح چهارگونه انحراف درهرش سازمان ازيهمواره به پاال

ک يدئولوژيا-ی فلسفیله مبانيسا بو ریعمل ویکياشتباه تاکتهرک وياتژ استر-یاسيانحراف س هریعتيا ساخت يرا مه

جتا منجر به وحدت ي منجر شده و نتیالتي و تشکیاسيک به وحدت سيدئولوژي اینقد اصول:  کرد وبلعکسیآن بررس

  .شودي می عملیريجهت گدر

؛  دانستیات سازمان کافي ادامه حیه و آنرا برا مختلف سازمان بکار بردیعرصه هادرکباريتوان يپروسه نقد را نم

ل يارتباط با تحلست دريباي میاسي و سی اقتصاد- یده اجتماعيرخداد و پدبا هر ویمکان ویظرف تحوالت زمانبلکه در

 به یع همواره خون تازه ايه عرصه ها پرداخت تا با نقطه نظرات تازه و بديکل دریري موضع گیابيد به ارزيده جديپد

 یريتا مرگ سازمان جلوگيت و نهاياشرافزه شدن ويجتا بورکراتي سازمان و نتیريده پياز پد شده ویاندام سازمان جار

  .نمود و همواره سازمان را در حال تکامل و رشد نگه داشت

  

  ی غالمنيحس

  و هفت ماه هشتاد آذر
  سالم دمکرات

  :یپاروق
  
ن يتوان ايمت کندي ضد انقالب و دشمنان طبقه کارگر حمایاست هاي از سیاسي طرفدار طبقه کار گر در عرصه سیک حزب مدعياگر 
 را عمدتا یاسي عرصه سی؛ بخواهد صادقانه عمل کند خطا اشتباه خودیبررسحزب فوق در؟ اگرديحرف نامک اشتباه دريت را فقط يحما

 تواند ی تا کجا میابيالت و سازمان يج آن در عرصه تشکي؛ نتایابيشه ي؛ پس از ر کندیابيشه يد ري بایسطوح چهارگانه مک ازيدر کدام 
  ؟ابديگسترش 

ه ي با توجاي نقد عرضه نکرد؟ و ی و برای از عملکرد خود را از انظار مخفی بزرگی اصالحات بود و بخش هایتوان مدعيا ميآ -٢
  ؟ عملکرد خود را شفاف نساختی نپرداخت و مبانیشه ايط و جو دوران به نقد ريشرا
 با ضد انقالب حاکم یو همدستسرکوب طبقه کارگر؛ و چرخش آنها در آنیتولد تا تحوالت درونها را ازسازمان ازیتوان روند برخي م-٣

  . کردیرس؛ برعرصه چهار گانها علل و عوامل دررا همراه ب


