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 »تدافع و تعرض در جنبش کارگری «دفاع از در
 
 ششماه هشتاد و مهرچهارم                                                                                               پرچم سرخ 

  

در جنبش کارگری در نقد گرايشاتی نوشته شد که برای انها مبارزه تدافعی کارگران،که يک مقاله تدافع و تعرض 

انتقاد رفيق تقی روزبه بر اين مقاله .ضرورت ناشی از سرکوب پيشرو کارگری است تبديل به يک فضيلت شده است

زيکی و جزم انديشانه گرايشی که در پس عبارت پردازی های متافي.نيز مشخصا نقدی از جانب چنين گرايشی است

از جايگاه طبقه کارگر در فلسفه مارکس به دنبال توجيهی برای پاسفيسم و سر درگمی می گردد که در ان دست و پا 

 .می زند

تقی روزبه در بخش هايی از نقد خود ابتدا به تحريف انگاره های مقاله تدافع و تعرض پرداخته و سپس انچه را 

مقاله تدافع و تعرض مبارزه صنفی و معيشتی :او در بخشی از نقد خود نوشته است.تحريف کرده است نقد می کند

در حالی که انچه را من به .کارگران را تخطئه می کند و ان را به رويزيونيسم برنشتاين و کائوتسکی نسبت می دهد

نفی و معيشتی رويزيونيسم برنشتاين و کائوتسکی نسبت دادم انگاره سوسياليزم تکاملی بود نه مبارزه ص

در ديدگاه مقاله تدافع و تعرض، کمونيست ها روشنفکرانی :روزبه در بخش ديگری از نقد خود نوشته است.کارگران

در حالی که در ان .جدا از طبقه کارگر هستند که با توان ايزدی خود توده کارگران بی سرو پا را رهبری می کنند

روشن است .د که در تئوری و پراتيک پيشرو طبقه قرار می گيردمقاله کمونيست بخشی از جنبش کارگری معرفی ش

با اين همه .که در چنين ديدگاهی اکثريت قاطعی از کمونيست ها کارگران پيشرو خواهند بود نه روشنفکران انقالبی

  . است و تعرض  تدافع  مقاله  درک انگاره های  يا عدم به چيزی فراتر از تحريف  و گذشته از اين ها نقد تقی روز

.بنابراين به ان می پردازيم  

انچه اماج نقد تقی روزبه قرار می گيرد انگاره ای در مقاله تدافع و تعرض است که تمايزی را بين کمونيست ها و 

توده کارگران قائل می شود و بر اين اساس معتقد است که شکل تشکيالت،نوع مطالبات و پراتيک کمونيست ها به 

و پراتيک،بايد با شکل تشکيالت،نوع مطالبات و پراتيک توده کارگران متفاوت عنوان پيشرو جنبش در تئوری 

  رهايی و توان درباره ضرفيت مارکس   و و نفی ديدگاه   بقايای فرقه گرايی تقی روزبه اين نگرش را اخرين .باشد

بخش طبقه کارگر به عنوان گورکن نظام سرمايه داری می داند   

ريکی که نقد تقی روزبه مشخصا از انها ريشه می گيرد،ضروری است به انچه که پيش از پرداختن به بنيان های تئو

تقی روزبه به عنوان محور نقد خود علم می کند و ان را در تناقض کامل با ديدگاههای مقاله تدافع و تعرض می 

بقه ای است که به در نگرش مارکس پرولتاريا اولين ط.داند،يعنی جايگاه طبقه کارگر در فلسفه مارکس پرداخته شود

در واقع .واسطه تکامل نيروهای مولده قادر است توليد اجتماعی را در مناسباتی فارغ از ستم طبقاتی سازمان دهد

تفاوت پرولتاريا با ساير طبقات انقالبی پيشين در اين است که منافع پرولتاريا نه در جايگزين کردن يک شکل از 
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به اين ترتيب پرولتاريا تنها طبقه ای .انحالل کليت جامعه طبقاتی قرار داردجامعه طبقاتی با شکلی ديگر،بلکه در 

زيرا رهايی او در .است که می تواند کمونيسم را به مثابه فرارفتن ايجابی از مقوله از خوبيگانگی فعليت بخشد

ين دليل است که به هم.تناقض با پيش شرط مادی از خودبيگانگی يعنی مالکيت خصوصی بر ابزار توليد قرار دارد

را به سرنوشت مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه )کل ازادی(مارکس سرنوشت رهايی انسان از مقوله از خود بيگانگی

اما اين .بنابراين در نگرش مارکس پرولتاريا يک طبقه بالقوه سوسياليست و انقالبی است.جامعه طبقاتی گره می زند

جزم انديشانه روزبه درباره جايگاه طبقه کارگر در فلسفه مارکس همان اصلی است که در نگرش متافيزيکی و 

تقی روزبه کل طبقه کارگر را بالفعل يک طبقه سوسياليست و انقالبی می داند و از همين .ناديده گرفته می شود

هی فرقه ديدگاه است که تمايز ميان کمونيست ها و کارگران پيشرو با توده کارگران در مقاله تدافع و تعرض راديدگا  

.گرايانه و منبعث از ساختارهای سلسله مراتبی جامعه طبقاتی می داند  

زيرا .رفيق تقی روزبه نمی تواند تشخيص دهد که طبقه کارگر بالقوه انقالبی،همواره يک طبقه بالفعل انقالبی نيست

ه ناشی از سطح اگاهی طبقاتی بلک)يعنی کارگر بودن(انقالبی بودن نه ناشی از جايگاه فرد در ارتباط با ابزار توليد

و از انجا که در هر جامعه طبقاتی اگاهی مسلط بر جامعه اگاهی طبقه حاکم بر ان جامعه است،و از ان جا که .است

مدام به وسيله نهادهايی مانند خانواده،مذهب،دستگاههای ايدئولوژی ساز )به عبارت بهتر اگاهی کاذب(اين اگاهی

به اين معنا که در جامعه .ار اگاهی درون طبقه کارگر اگاهی مرکب و ناموزون استبازتوليد می شود،به ناچ...و

و درون .طبقاتی همواره کل توده کارگران دارای اگاهی سوسياليستی معتقد به انحالل جامعه سرمايه داری نيستند

 تمايز بين کارگران مبنای روش شناختی.طبقه کارگر نيز اگاهی پيشرو،اگاهی سانتر و اگاهی واپسگرا وجود دارد

  نه  کارگر است  اگاهی در طبقه  بودن سطح  و ناموزون کارگران نيز همين مرکب  توده   با پيشرو و کمونيست ها

.تمايالت فوق سکتاريستی و پيروی از ساختارهای سلسله مراتبی جامعه بورژوايی   

ر طبقه کارگر در تمايز با توده به عنوان گرايش اگاهی پيشرو د) کارگر و غير کارگر(در اين متد کمونيست ها

اما اين تمايز به معنای جدايی جنبش و منافع انها از جنبش و منافع توده کارگران نيست .کارگران قرار می گيرند

اين تمايز چنان که در مقاله تدافع و تعرض بيان شد نوعی .زيرا کمونيست ها منافعی جدا از توده کارگران ندارند

کمونيست ها از انجا که از بطن شرايط اقتصادی،اجتماعی،تئوريکی و پراتيکی ناشی از .وحدت جدايش يافته است

وجود جنبش کارگری برخواسته اند بخشی از طبقه کارگر هستند و منافعی جدا از انان ندارند و از انجا که با درک 

اما .وده کارگران متمايز می شوندشرايط،جريان و نتايج جنبش پرولتری به پيشرو طبقه در پراتيک تبديل شده اند از ت

اين تمايز نه در خدمت دنبال کردن جنبش يا منافعی جدا از توده کارگران،بلکه در جهت بازتوليد کردن جنبش 

در واقع ارتقای جنبش کارگری به مرحله انقالب سنتز وحدت ديالکتيکی.انقالبی طبقه کارگر در سطحی باالتر است  

   .با توده کارگران است)گر و غير کارگرتاکيد ميکنم کار(کمونيست ها

تقی روزبه در نقد خود جا به جا از ضرورت وحدت کمونيست ها با توده کارگران برای ارتقای مبارزه طبقاتی دم 

می زند اما مشخص نمی کند که مکانيزم کمونيست ها برای وحدت با توده کارگران و ارتقا مبارزات جنبش کارگری 

ر در گمی که تقی روزبه نقد خود را از موضع ان بيان می کند البته مکانيزمی غير از چيست؟چپ پاسفيست و س

اما در ديدگاه ما ارتقای مبارزه طبقاتی توده کارگران از .دادن بيانيه های حمايت می کنيم و مجکوم می کنيم ندارد
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کنترل کارگری،باز کردن دفاتر مانند افزايش دستمزدها مطابق با تورم،(رهگذر تبليغ و ترويج مطالبات انتقالی

حول اين مطالبات انتقالی )اعتصاب سراسری کارگری(و سازماندهی پراتيک انقالبی ..)کارخانه به روی کارگران و

تبليغ و ترويج مطالبات انتقالی و پراتيک کردن تئوری اعتصاب سراسری نيازمند حدی از تشکل .صورت می گيرد

شرايط اختناق کنونی امکان شکل گيری و تداوم اين تشکل و ارتباط در سازمان در .و ارتباط پيشرو کمونيستی است

پيشرو .های توده ای و علنی کارگران يعنی انچه روزبه تشکل های مستقل کارگری می نامد بسيار محدود است

نابراين ب.کارگری در اين گونه تشکل ها به سرعت شناسايی و به وسيله دولت حامی سرمايه داران سرکوب می شود

مناسب ترين ضرف برای تشکل و ارتباط پيشرو کمونيستی همان کميته های مخفی عمل کارگران پيشرو و 

 ماه اعتصاب گسترده کارگری ۴ با سازمان دهی و اجرای ۵٧کميته هايی که در جريان انقالب .کمونيست است

نيز در شرايط توهم پراکنی غالب موجبات سقوط دولت سرمايه داری سلطنتی را مهيا کردند و پس از انقالب 

تنها پس .اسالمی را ادامه دادند-سازمان های چپ،مبارزه سياسی و طبقاتی عليه سرمايه داران و ضد انقالب بورژوا

جمهوری اسالمی توانست موجبات دور و محيط کار بود که   اين کميته های عمل در کارخانه  وحشيانه از سرکوب  

.تازه ای از انباشت کاپيتاليستی سرمايه را در ميان خون و عرق کارگران مهيا کند  

البته درک اين مسئله ضروری است که نه تنها هيچ ديواری بين مبارزه تعرضی پيشرو کمونيست با مبارزه تدافعی 

توده کارگران وجود ندارد بلکه در عمل همواره اين کارگران کمونيست هستند که هسته اوليه مبارزات صنفی و 

ارگران را تشکيل می دهند و اساسا از اين مبارزات به عنوان بستری برای تبليغ،ترويج و پراتيک کردنمعيشتی ک  

.ديدگاههای خود استفاده می کنند  

اکنون ضروری است که به ان بنيان های تئوريکی بپردازيم که نقد رفيق تقی روزبه مشخصا از ان نشات می 

وشن است که کارگران بر اساس نياز های عاجل و بی واسطه خود به بر هر عقل سليمی ر « روزبه می نويسد.گيرد

  و اگاهی  تجربه به کسب  خود  و اتحاديه ای بيواسطه مطالبات   تحقق   و بر بستر مبارزه برای حرکت در می ايند

»پرداخته و توان فرارفتن از وضع موجود را در خود می بينند   

ه انگارانه از فراشد تکامل مبارزه طبقاتی،رای به خودانگيخته اين همان ديدگاهی است که با درکی به غايت ساد

در اين ديدگاه مبارزه طبقاتی کارگران به شکل موزون و .بودن اگاهی سوسياليستی در طبقه کارگر می دهد

هماهنگ،و بدون امکان بازگشت به عقب رشد می کند و کارگران بر بستر مبارزه معيشتی و با طرح مطالبات 

در انتهای اين فرايند هنگامی که ايده خود حکومتی در .دريج اگاهی و تجربه الزم را به دست می اورندحداقل به ت

زيرا تنها در اين صورت است که حزب و کارگران .توده کارگران محقق شد انگاه زمينه برای انقالب مهيا می شود 

اين ديدگاه از خود انگيخته بودن!ود بيگانه کنندپيشرو نمی توانندکمند خود را بر جنبش کارگری افکنده و ان را از خ  

  .نفی تئوری حزب لنينی:اگاهی در طبقه کارگر اغاز می کند و در نهايت به نتيجه منطقی خود می رسد

واقعيت مرکب و ناموزون بودن اگاهی طبقه کارگر که اساس تئوری حزب لنينی است در نگرش روزبه بی پاسخ 

که اين واقعيت را نفی می کند،به ناچار ضرورت حزب به مثابه عينيت اگاهی طبقاتی اين نگرش از انجا .می ماند

.پرولتاريا را نيز درک نمی کند و ان را انحرافی ناشی از تقليد از ساختارهای سلسله مراتبی جامعه طبقاتی می داند  
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قالب بود اکنون اپورتونيسم بيان اگر در گذشته پايه تئوريک اپورتونيسم در جنبش کارگری ايران تز مرحله بندی ان

تئوريک خود را در نفی تئوری حزب لنينی يافته است انهم در لوای دفاع از ايده خود حکومتی کارگران و 

اما تنها يک حزب پيشتاز لنينی،حزبی که منطقا حاصل وحدت عناصر پيشرو کميته های عمل  .دمکراسی مشارکتی

البی است می تواند با غلبه بر بحران اگاهی مرکب و ناموزون در شرايط کارگران حول يک برنامه و استراتژی انق

بحران انقالبی به عينيت اگاهی پيشرو طبقه تبديل شود و توده کارگران را برای حل مسئله اساسی هر انقالب يعنی 

ران،و هر اندازه عبارت پردازی درباره دمکراسی مشارکتی،خود حکومتی کارگ.مسئله قدرت سياسی رهبری کند

نفی ساختار سلسله مراتبی انگاه که در خدمت نفی اين واقعيت جان سخت قرار گيرد يقينا عبارت پردازی 

  .اپورتونيستی است
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