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 سازمان يابی کارگری
  حزب سياسی. ١٣

  ...)شادی جان( درآمد

  :ی را عرض کنماملی کنيد تا نکته أدر اين دو بيِت شفيعی کدکنی ت. يکم

  هــمـد ھـوش انـمـروز خــو امـواران تــوگـس

  هـروش اند ھمـت به خـاحـای وقـان ھـه دھـک

  تند رواستـوگ تو نشسـانه به سـوشـگر خم

  وش اند ھمهـر وحـحشۀ ت زدـه وحشـزان ک

 و روزان تيره. روزھای منتھی به فروپاشی شوروی و ديوار برلين را به ياد آوريد تا به مصداق شعر شفيعی برسيد

ھر که از سوسياليسم و مارکس و انگلس و لنين و تروتسکی سخن می گفت نشانی تيمارستان کف دستش می . تاری بود

تاچريسم ھار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نيز با متر و خط کش بازار آزاد . گذاشتند

ادی فردی عربده می کشيدند که انگار در يک نزاع  حيثيتی مچ ات را اندازه می گرفتند و در تقابل با عدالت چنان از آز

مقدس امامزاده ۀ ی در انتھای جھان بيرون بزنی و ھو نشوی الجرم بايد در آستانااگر می خواستی از خانه ! نده اندخوابا

ۀ داروغه زد ۀپيش شرط استخدام در ادار! احترام به ارزش مصرفۀ به نشان.  پوپر دوال سه ال می شدی-ھايک

کيد دوقبضه و سفارشی در خصوص برائت از لنين أشھرداری کن سولوقون ھم نيازمند امضای يک استشھاد محلی با ت

دورانی که دفاع از . آن روزان و شبان اما سپری شدند و اينک به حکم تاريخ دوران ديگری رسيده است...و انقالب بود

ابلھان است بل که فراتر بسيار فراتر شبحی که زمانی در ۀ يت در اتحادينئوليبراليسم نه فقط نشان گر بالھت و عضو

به اين ترتيب عصر حاضر نه فقط عصر . اروپا در گشت و گذار بود حاال به آتن و مادريد و قاھره رسيده است

حوادث تلخ ۀ به گواھی ھم. طبقاتی و انقالب ھم ھستۀ امپرياليسم و گنديدگی سرمايه است؛ عصر بحران و تشديد مبارز

ل کرد و وو شيرينی که در متن جنبش اشغال وال استريت جريان يافت و به شکل نمادين فضاھای شھری را کنتر

ديکتاتورھای عرب را به زير کشيد؛ آن چه امروز بيش از ھميشه به اولويت اجتناب ناپذير پيشروی جنبش ھای 

از شفيعی کدکنی به سوی سلمان ساوجی . لشويکی استاجتماعی تبديل شده حرکت به سوی ايجاد يک حزب کارگری ب

  :را با زبانی ديگر ترسيم کرده باشم) لنينيسم(نقب می زنم تا نقش اين يار

  جان من می رقصد از شادی مگر يار آمده ست

  دار آمده ستـت ديـا وقـانـم ھمـمـد چشـھـمی ج
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مجمع عمومی، بخش ۀ  و نکاتی در زمينئی و شورائی ، اتحاديهئیعالوه بر مباحثی پيرامون سازمان يابِی سنديکا.دوم

به اين دليل ساده که به نظر نگارنده .  از حزب لنينی اختصاص يافتئین گوشه ھايي از اين سلسله مقاالت به تبیاعمده 

حزب لنينی سازمان  .حزب لنينی عالی ترين و کامل ترين و منسجم ترين شکل سياسی سازمان يابی کارگری است

کارگرانی که در .  جھان را موکول به محال نمی کنندتغييرژی سياسی ي آن بخش از کارگران آگاه است که ستراتپيشروِ 

سوسياليسم  . جھان بدون کسب قدرت سياسی ممکن نيستتغيير رسيده اند که ئینھاۀ طبقاتی به اين نتيجۀ جريان مبارز

 به فرض محال تمام آموزه ھای نظری آن نيز بالوجه مارکس متد علمی نقد اقتصاد سياسی سرمايه داری است و اگر

.  قدر مسلم اين است که چھارچوب آن ھمچنان معتبر خواھد ماند-  که تا تداوم حاکميت سرمايه اين نيز محال است-شود

به محض اين که تئوری توده گير شود؛ خود به نيروی مادی بدل می گردد و تئوری :" نوشت" فقر فلسفه"مارکس در 

فقر فلسفه در برخورد به ياوه ھای ذھن متشنج پرودون ) نقل به مضمون."(اعی نمی شود مگر اين که راديکال باشداجتم

نظريه پردازی ھای ۀ از سوی ديگر و مستقل از ھم. نوشته شد و حاال جماعتی در لنين ستيزی راه پرودن می روند

ۀ دانِش عملياتی شد. ريه پردازی ھای مارکس نيز ھستمعتبر لنين می توان گفت که لنينيسم تجسم عينی و پراتيک نظ

ھگلی ھای چپ آغاز شد؛ در متن نقد جوھر مسيحيت و ۀ دانشی که با گسست از حلق. مبارزه برای کسب قدرت سياسی

در  .اروپا پيوست و به يک مفھوم با کمون دست به قدرت بردۀ لمانی به جنبش کارگری رزمنداايده ئولوژی 

بر نشان داد که پيروزی انقالب سوسياليستی در يک کشور ممکن  اما وروج کرد و با پيروزی انقالب اکتانترناسيونال ع

لنينيسم عبور از تريديونيونيسم و دعوِت  .اين ھا ھست و بيش از اين ھاستۀ لنينيسم ھم .تداوم و استمرار آن بغرنج است

لنينيسم درھم شکستن وعده ھای سوشيانسی . يه استسياسِی متحزب عليه کليت مالکيت و سرماۀ کارگران به مبارز

  .منتظران ھپروتی و آخرالزمانی است

تاريخ از ۀ  ست و آن گاه که پرولتاريا گام در ھستی برای خود نھد؛ آن گاه که پيلئیپرولتارياۀ فرازين ايدۀ لنينيسم نقط"

ز می يابد و با آن بر تاريخ و روی دادھا سنگينی لنينيسم را با....ھم می درد ؛ آن گاه که تاريخ دوباره بر در می کوبد

 که یاچيزی نيست جز نظريه  .در واقع لنينيسم چيزی نيست جز بيان ھستی در خود و برای خود پرولتاريا. می کند

در عين حال لنينيسم اين پيوند را در . عملی پرولتاريا در آن لحاظ شده استۀ نظری پرولتاريا و ايدۀ ديالکتيک ايد

اثر لوکاچ ترجمان "لنينۀ ملی در وحدت انديشأت" کارل ھرتزينگر؛ مقدمه بر کتاب( ."ست واقعی نيز پراتيک می کندسيا

  )حسن شمس آوری و علی رضا مير قاسمی

تز دوم مارکس در نقدھای فوئرباخ ۀ  نماد واقعی و عينيت يافت- برو و تبلور و تجسم آن در انقالب اکت-انديشه و عمل لنين

استنتاج از تئوری و پراتيک و درک عميق لنين از .مارکسيستی و پراتيک متکی به تئوریۀ رِی پراتيک شدتئو. است

لنين از . فلسفه و روند تاريخی عروج سوسياليسم برخاسته از شناخت دقيق او از ساز و کارھای ديالکتيک ھگلی است

  .ودقيام به خوبی آگاه بۀ کرد به ھنگام حزب کارگران در لحظعملۀ نحو

که نگاه پرشور نظريه به عمل و کسی ۀ تبديل کنند... فيلسوف ژرف انديش يا انقالبی" لنين نوشت ۀ زمانی لوکاچ دربار

  ." است که در آن ھا نظريه به عمل تبديل می شود و عمل انقالبی به نظريهئیگاه ھانافذش ھميشه متوجه برگشت

دھی در حزب بلشويک و آثار نظری او پی گرفت و در سازمان ۀدر واقع اين متد ديالکتيکی لنين را بايد در شيو

  .چارچوب مبانی نظری و اصولی مارکسيسم ارتدوکس قرار داد

 دولت در روزھای کمون -کمونۀ آن گاه که دواليت. لنينيسم يعنی بيان آفرينش گری تاريخی پرولتاريا و دفاع از آن" 

 در شورا پاسخ تاريخی ١٩١٧ل بعد در شام گاه ھگلی انقالب  سا۵۵ رخ داد و ١٨٧١پاريس در بعد از ظھر ھگلی 

 ۀت شعار ھمأگی دولت کارگری را دريافت ؛ تئوريزه کرد و در ھيروش لنينی پاسخ راز تاريخی چگونخود را يافت؛ 

يعنی . لنين دريافت و بيان کرد که دولت شوراھا يعنی پی گيرترين دموکراسی .قدرت به شوراھا تمام قد از آن دفاع کرد
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ديکتاتوری پرولتاريا ۀ  بسيار فراتر می رود و در عين حال به مثابئیدموکراسی نافرمال که از دموکراسی بورژوا

  )پيشين: لوکاچ ." (مدنیۀ سياسی در جامعۀ به بيان گرامشی يعنی جذب جامع. گرايش به يک نادولت دارد

بعد از . زود به زود برای ملوانان کرونشتات مجلس ختم می گيرندم می شد؛ مدتی ست بچه محل ھای ما  راستش داشت فراموش.سوم

ای پيروزی بر از ھمان روز فردوگی خواب نما شده به اين کشف کشاف نيز نائل آمده که انقالب اکتان يکی ديگر که تازئيشورا شورا

کارگر به قدرت " مظلوم"ۀ ای طبقبه ج") اين موجود خبيث ضد کارگری(" ش ھم اين است که حزب لنينی دليل! شکست خورده است

بر  و سوسياليسم و دالئل شکست انقالب اکتألۀ ستراتيژيکما در مورد مس! سياسی لم داده است و اين يعنی حزب به جای طبقه

اردوگاھی عالوه بر يک کتاب مفصل و مستند مقاالت متعددی نوشته ايم مضاف به اين که بر آنيم کماکان تحليل ھای دقيق مطروحه 

ً . از اعتبار و دقت کافی بھره مند است"  شورویألۀمس"در بولتن   بگويم و ادامه دھم که به نظر لنين نقش يک نکته را ھم عجالتا

 که در –" چه بايد کرد"لنين ھرگز و حتا در  . سياسی استرھبری حزب در نظام مبتنی بر دموکراسی سوسياليستی يک نقش کامالً 

ً -ن شده استييباين سلسله مقاالت تفسير و ت  حزب به جای شوراھا دفاع نکرده؛ سھل  از نقش جای گزين حزب به جای طبقه و ايضا

 و در زمان صنعتی سازی ھای اين که بعداً . است لنين به شدت مخالف اين بود که در شوراھا حزب به جای اکثريت کارگران بنشيند

. به تفصيل.  در اين مورد خواھيم نوشتنی و بلشويسم ندارد و ما بعداً چه شد ربطی به حزب لني" سوسياليسم در يک کشور"منبعث از 

حزب مجاب ساختن اکثريت اعضای شوراھای کارگری به درستی و سالمت تصميمات اتخاذ شده؛ ۀ در واقع لنين بر آن بود که وظيف

ب نپرداخته است اما بايد پذيرفت که او و در حين ارزيابی شوراھا  به نقش رھبری حز" دولت و انقالب"اگر چه لنين در کتاب .است

گاه از کمونيست  ھيچ) جنگ امپرياليستی و داخلی و قحطی و خطر فالکت و مقاومت موژيک ھا( ئیدر چنان اوضاع و احوال بلبشو

  .مضاف به اين که او بارھا عليه شوراھای بی پشتوانه از کمونيست ھا سخن گفت. ھای جدا مانده از شورا دفاع نکرد

  .....مه دھيمادا

  : برای بخشی از چپ معاصر دو نتيجه گيری فوری و البته نادرست در برداشته است–" چه بايد کرد" در –تکيه به مواضع لنين 

داند ابد و از اين بعد نمیيی  خودی تريديونيونی امکان ارتقا م خود بهۀکارگر که شعورش فقط تا حد مبارزۀ  ناآگاه خواندن طبق.الف

  .چه کند

 ۀ سازی کارگران و ديگری کسب قدرت سياسی از طرف طبق فکران جدا از طبقه به دو منظور يکی آگاه تشکيل حزب روشن.ب

  .کارگر

 طبقاتی مارکس و انگلس متھم ۀھای مبارزجريانات ديگر نيز به استناد مواضع مشخص و تاريخی لنين، او را به انحراف از آموزه

 را در ھمين نظريات به اصطالح غير کارگری لنين ١٩١٧ساالری در حزب بلشويک پس از انقالب ن بندی ديواکرده و مبنای شکل

  .انديافته

کنند و آورده است اشاره می) انتقال آگاھی از بيرون طبقه(منتقدان لنين به استداللی که او از کارل کائوتسکی برای اثبات نظر خود 

  . دانندبندی بوروکراسی حزبی میگذارند و آن را منشا شکل کارگر میۀاسی از متن طبقگيری را به حساب انتزاع حزب  سياين سمت

ھای اتريشی اظھارنظر کرده  که در ارتباط با پالتفرم و اختالف داخلی سوسيال دموکرات-به نقل از کائوتسکی" چه بايد کرد"لنين در 

  :نويسد می–بود 

ا در  نه تنھ طبقاتیۀتکامل اقتصادی و مبارز کنند که گويا مارکس مدعی بوده است که ن رويزيونيست ما تصور میاسياری از ناقدب«

 نمايند که چه ن اعتراض میااين است که اين ناقد. آوردود میرا ھم به وج به لزوم آن معرفتکه مستقيماً شرايط توليد سوسياليستی بل

از روی اين طرح ممکن .  از ھمه از اين معرفت دور استتر است بيشداری در آن از ھمه کامل انگليس، که سرمايه طور کشور 

 رز فوقط که به –الح ارتدکسال مارکسيستی  اتريش ھم با اين نظر  به اصطۀبرنامۀ کميسيون تنظيم کنند. است چنين تصور کرد

 افزايد ھمان قدر ھم داری بر کميت پرولتاريا می شود، ھر قدر تکامل سرمايهگفته میدر اين طرح .  شريک است–شود الذکر رد می

کند که سوسياليسم رفته درک میپرولتاريا رفته .  داری مبارزه کندنمايد به ضد سرمايه گردد و امکان حاصل میپرولتاريا ناگزير می
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ناگزير و مستقيم ۀ آيد که معرفت سوسياليستی نتيجم، آن وقت به نظر می قايل شويیا ھرگاه چنين رابطه. ممکن بوده و ضروری است

يک آموزش، ھمان قدر ۀ  ست که سوسياليسم به مثاببديھی. که اين به ھيچ وجه صحيح نيستو حال آن . طبقاتی پرولتارياستۀ مبارز

طبقاتی ھمان قدر ھم از ۀ رد و عيناً نظير اين مبارزطبقاتی پرولتاريا در آن ريشه داۀ در روابط اقتصادی کنونی ريشه دارد که مبارز

ۀ دئيطبقاتی يکی زاۀ ليکن سوسياليسم و مبارز.  گرددست، ناشی می داری سرمايهۀ دئي ھا، که زامبارزه عليه فقر و مسکنت توده

معرفت سوسياليستی کنونی فقط . ست ھا معلول مقدمات مختلفی اآيند و پيدايش آن ديگر به وجود میکه در کنار يکديگری نبوده، بل

- در حقيقت امر علم اقتصاد زمان حاضر به ھمان اندازه شرط توليد سوسياليستی . تواند پديدار گردد معلومات عميق علمی میۀبر پاي

ھر . به وجود آورد تواند  که پرولتاريا با تمام تمايل خود نه اين و نه آن، ھيچ يک را نمیست که فرضاً تکنيک کنونی ھست و حال آن

. فکران بورژوازی ھستندکه روشنحاصل علم ھم پرولتاريا نبوده، بل. شوندھا از سير جريان اجتماعی کنونی ناشی می دوی آن

اند  که از حيث تکامل فکری خود برجستهئی ھا، به پرولتارھاسوسياليسم کنونی نيز در مغز افرادی از اين قشر پيدا شده و به توسط آن

بدين طريق معرفت .  سازندطبقاتی پرولتاريا وارد میۀ  ست در مبارز که شرايط مقتضیئیھا سپس آن را در جا گردد و آن قل میمنت

 خودی که از اين مبارزه ناشی شده به طبقاتی پرولتاريا شده، نه يک چيز خود ۀ ست که از خارج، داخل مبارزسوسياليستی چيزی

  ) ٨٧-٨٨پيشين، صص(» ...باشد

دانيم که اگرچه مارکس و انگلس به مبحث می. کننداز يک منظر لنين و کائوتسکی بحث درستی را به صورت نادرست مطرح می

فکران بورژوا و تقدم آگاھی ذھنی روشن ۀ  گاه بر اصالت مبارزاند، اما ھيچات آن را تئوريزه نکردهئيآگاھی طبقاتی وارد نشده و جز

چه که مارکس بر مبنای ھستی اجتماعی فرموله آن. اندنتقال آگاھی طبقاتی از بيرون طبقه به درون آن نپرداختهطبقاتی و اۀ بر مبارز

و طراحی " چه بايد کرد" ھا دانسته بود؛ به کلی با برداشت ھای انتزاعی و  منجمد شده از آگاھی انسانۀ  کنندتعيينکرده و آن را 

توان ۀ ما در اين سلسله مقاالت به انداز.  متفاوت است–چ و گلدمن و مزاروش نيز قرار گرفت  که بعدھا مورد توجه لوکا-کائوتسکی 

واقعيت اين است که مبنا قراردادن  طوطی . لنين و ضرورت برداشت و فھم صحيح از آن صحبت کرديم" چه بايد کرد"مان در مورد 

تواند در ھمان نخستين برداشت به نوعی می) لنين( نويسنده بدون توجه به شرايط مکانی، زمانی و تاريخی" چه بايد کرد"وار 

فکران بورژوا که نه فقط حزبی متشکل از روشن . ولونتاريسم و در بھترين شرايط حزب سياسی جدا از طبقه منجر شود بالنکيسم و

 خود گرفته است که به نيابت از ۀکه اين رسالت را نيز در چنتا برای خود تعريف کرده است، بلکارگر رۀ  سازی طبق آگاهۀ وظيف

بر به وھر چند فھم درست از تجربيات انقالب اکت.  کارگر قدرت سياسی را قبضه کند و برای طبقه نقش آقاباالسر و رھبر بتراشدۀطبق

ب فی  متمايز از برداشت ھای جاری احزایا به شيوه - دست کم در ايران معاصر–ما می آموزد که حزب سياسی کارگری دوران ما 

ً ۀ الحال موجود شکل می بندد اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که با وجود ھم  تفاوت ھا مخالفت با حزب سياسی کارگران مسقيما

بر ودر انقالب اکت"اين بھانه ھا که  . کارگران و مقاومت عليه کسب قدرت سياسی از سوی کارگران استۀمخالفت با ستاد رزمند

يکتاتوری حزب به وجود آمد و ھدف کارگران اشتراکی کردن توليد است و کاری  به قدرت سياسی حزب جای طبقه نشست و د

در روزگاری که بورژوازی برای حفظ قدرت خود به انواع و  .کارگر استۀ نخود سياه به طبقۀ نشانۀ توجيه محترمان....و " ندارند

 مجھز می -تلفه و مشارکتؤبازار تھران و حزب م" محترم"ان  فروشطالۀ  از اتاق بازرگانی تا اتحادي-اقسام احزاب و اتحاديه ھا

در .... شخصی خود مجمع عمومی برگزار کنندۀ شود و در ھمين حال به شصت ھفتاد فعال کارگری اجازه نمی دھد که در خان

سرازير می "  محترم مجلسنمايندگان "مين اجتماعی به جيب أروزگاری که دستمزد چھار برابر زير خط فقر کارگران از صندوق ت

بله .....رھا و يوروھای ميلياردی امثال بابک زنجانی ھا از تھران تا پکن و استانبول دراز شده استالدر روزگاری که پای د....شود

رض اردوی کار کشيده است، سخن گفتن از عواۀ تسمه از گرد) نئوليبراليسم(در چنين روزگار تيره و تاری که ھارترين جناح سرمايه

  ....جانبی حزب فقط يک غر و لند سياسی نيست

  بعد از تحرير

   ."اگر مارکسيسم اين است، آن چه که محرز است اين که من مارکسيست نيستم"....
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htm.05_08_90/letters/1890/swork/marx/archive/org.marxists.www://http  

خيلی ھا از  .)خطاب به پاول الفارک(  است منسوب به مارکس در ارزيابی مواضع حزبی سوسيال دموکرات در فرانسهیااين جمله 

 کيسم،تروتس لنينيسم، مارکسيسم،" از قبيل ئیاين جا و خيلی ھای ديگر از جاھای ديگر حرکت کرده اند تا برسند به اين جا که ترم ھا

 ئیھنوز می تواند منشا پلميک ھای حاشيه " ايسم"ۀ گويا اين پديد . کاربردشان نامربوط استبالوجه ھستند و ايضاً .... و" استالينيسم

 :تا آن جا که به اين قلم مربوط است گفتنی اين که .باشد

م يا صفتی می نشيند و آن را به لحاظ مفھومی پسوندی است که به دنبال نا) لمانیا:ismus( ؛)فرانسه:isme( ؛)انگليسی:ism(ايسم 

 .ايدئولوژی و بينشی است که آن نام يا صفت حمل می کند تفکر، مکتب، کنش، جريان، روش، يد گرايش،ؤم" ايسم" .بسط می دھد

فتارھای اقوام  که با اين روش فعل را به اسم يا صفت تبديل می کردند و عادات و رئیجا. ايسم از زبان يونانی آمدهۀ ريش !ھمين

  !ھمين.مختلف را باز می نمودند

  .organism و criticism:مانند.  به کار رفته- از اسم فعل-برای ترسيم يک پروسه يا فراشد" ايسم*"

  :مانند. پيشينۀ  از ويژگی ھای اجتماعی و شخصی و فراتر از نکتیان مجموعه ييبرای تب" ايسم*"

 capitalism/barbarism/despotism/sectarism/opportunism/neoliberalism/tourism/socialism/….  

   نظری -برای تعريف يک دستگاه تحليلی" ايسم*"

 .…/rationalism/Catholicism/freuidism/Marxism/chartism/conservatism/structuralism:مانند

 .…/atomism/atheism/evangelism/feminism/realism:مانند. برای تصريح جنبه ھای عمومی مفاھيم" ايسم*"

 .…/archaism/sophism/latinism:مانند.خاصۀ برای تفھيم يک خصلت معين در يک پديد"ايسم*"

محل نزاع واقع  ن کرده؛ييرا تب...) فلسفی، اقتصادی و دينی، علمی،( در مواردی که چارچوب ھای فکری" ايسم"از قرار کاربست 

 : زده اند و فی المثل در مواردی مانندئی سازی دست به تالش ھابه ھمين سبب نيز کسانی برای معادل .شده

organism/criticism/pastoralism/cannibalism/capitalism….   

برخی ديگر برای  .رگزيده اندب....سرمايه داری و ھم نوع خوارگی، شبان وارگی، عيارسنجی، اصطالحاتی از قبيل اندام وارگی،

گروھی  به جای ....اھل حق، اصحاب اجماع، اصحاب کمون، اھل علم و: مانند. وی کرده اندبه ترکيب سازی ر" ايسم" حذف

 .…positivism/pragmatism/empiricism/materialism/subjectivism :اصطالحاتی مانند

گاه در ....، مکتب اصالت ماده، مکتب اصالت وجود موضوعی وئیمکتب تجربه گرا مذھب اصالت عمل، مذھب تحصلی، :گفته اند

  realism/historism: و تاريخی گری به جای ئیواقع گرا :مانند. استفاده شده" گری"مواردی از پسوند

وھشگرانی از قبيل اميرحسين آريانپور و احمد آرام و داريوش آشوری کم و بيش بحث ھای مبسوطی ژدر تمام اين زمينه ھا  پ

و " rationalism"می تواند ما را به "انسان محوری" و " ئیخرد گرا "واقعيت اين است که اگر فی المثل .طراحی کرده اند

"humanism " نمی تواند به تمامی حامل و معرف واقعی مارکسيسم و فرويديسم باشد" فرويدباوری"و " ئیمارکس گرا"برساند اما. 

. زبان از واژه ھای متنوع و جديد استآگاه و مسلط به ادبيات، غنی سازی ۀ وليت ھای ھر نويسندؤشکی نيست يکی از وظايف و مس

در يک مقياس ديگر .تولستوی می توان آن را بازتوليد کرد" جنگ و صلح"گفته شده اگر فرھنگ لغات روسی گم شود به اعتبار

 خود را خلق می کرد از يک سو به زبان نوشتاری.... و" شبکاله درد"و " شيرآھنکوه مردا"زمانی که احمد شاملو اصطالحاتی مانند 

اما فی المثل آن جا که آقايان اصالح طلب برای  .عمق و وسعت می بخشيد و از سوی ديگر پشتوانه و غنای زبان را ارتقا می داد

را اشاعه می دھند، فقط نادانی خود از مفھوم مدرن دموکراسی را جار می " مردمساالری دينی"ۀ اصطالح نخراشيد" دموکراسی"

در دين اسالم مردم ھيچ کاره اند تا چه رسد به اين که ساالر "آقای آيت هللا مصباح يزدی معتقد است که  چرا که با ھمان فرض، .زنند

/ سوسياليسم در يک کشور"باری اگر از اصطالح استالينيسم می توان به نظريه، فاکت و وقايع دوران  ".باشند در حوزه دموکراسی

راه ...."دادگاه ھای مخوف و/ اردوگاه کار اجباری/فاشيسم کشی/ جنگ کبير ميھنی/ اردوگاه به جای انترناسيوناليسم/ صنعتی سازی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 !ال اين است که ايراد کاربست اين اصطالحات چيست؟ ھمينؤيافت س

در نتيجه !"قيمه به گوشت کنند. رندی را گفتند که قيمه به قاف کنند يا به غين؟ گفت قاف و غين ھمه بگذار"به قول استاد عبيد زاکانی 

خود را با نگارنده در ميان گذاشته اند بھتر است به اين مھم وارد شوند که برای گرفتن دستمزد باالی خط ۀ دوستانی که اين دغدغ

خير مواجه است؟ با أ و تدشواریفقر، کارگران چه بايد بکنند؟ چه را ساخت و ساز تشکل ھای کارگری سرمايه ستيز با اين ھمه 

قانون کار فرا می خوانند چه بايد کرد؟ به آن " مترقی"  گاه کارگران را به تمکين در برابر بندھای که ھر از چندئیرفرميست ھا

  ! ھميندسته از فعاالن کارگری که سر در گريبان دارند چه بايد گفت؟ فعالً 

  .....ادامه دارد

 

 


