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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

! کندی می پرخاشگریفرقه گرائ  
 

  ١٣٨٧آذر م سوت شنبه بيس                                                                                                 ه روزبیتق
 

  
پيرامون مباحثات  تحت عنوان  به مطلب منی موکرات وسرمقاله نويس آن درواکنشاخيرا سايت سالم د :مقدمه

 ٢*"باز هم ميانجيگری تقی روزبه به نفع رفرميسم" عنوان  با خود راستون ويژه،١*مربوط به کنترل کارگری

والبته به شيوه مرسوم مبارزه نطری درميان فرقه ها،يعنی نه پلميک ونقد برای روشن ترکردن .اختصاص داده است

 والبته مسأله .ماهيت رويدادها،بلکه برای ناک اوت کردن حريف،مارک زدن های رايج وادعاهای بدون استدالل

له اصلی مسأ.ين نوشته اين  نيست وداشتن چنين انتظاری هم ازفرقه های موجود زياده ازحد خوش بينانه استاصلی ا

درپاسخ را  مطلب حاضر به قاضی رفته  بود،ا تنه سرمقاله نويسنده به گمان منازآنجا که: اين نوشته چيزديگری است

  گويا که ومعلوم شد ازدرج آن امتناع کرد سايت ل مسئواما.دم سايت مزبورارسال کر درج در برای و نگاشتهبه آن

  نهائیدرجواب.! خوشش نمی آيد اصالچندصدائی  وازنغمه هایی تک صدائی اندهاآهنگ ان عاشق اززمرهايشان هم

يعنی يک (! بس وهمين.خواهد شددرج  برابری کندسرمقاله آنها  کيفيت وسطحبا ای بنويسم که هرگاه نوشته که گفتند

ه نشدنی، نه فقط باين دليل که به ارسطونيازداشت ومن نبودم،بلکه هم چنين باين دليل که قاضی ودادستان شرط برآورد

ازخودشيفتگی . بکری بودبهرحال جواب مضحک ودرنوع خود!). يکی بودوارسطوهم نمی توانست ازاين خان بگذرد

 انست درقدوقواره موردنظرشما پاسخیواگرکسی نتخوب ،ال مطرح ميشود اين سؤ،امايمبگذر هم موجود دراين پاسخ

 محروم  شما وادعاهایت اتهامافاع ازخود دربرابرحق د به اين جرم ازداشتن  بايدالبد !بکند؟بايد  چه ،بنويسد

  ."! که می توان ایوازهرکس باندازه! هرکس به اندازه قدرت وتوانشه ب"  شما هم براين باوريد کهويعنی.گردد

  سلطانسلطه وخودبر"انگاری که هستيم،ووچک خودمان ودرهرقلمريد،رفتارما درخانه کمالحظه می کنهمانطورکه 

 وداريم  که درآن قرارگرفتهجامعه تبعيض آلودیازهمان   والگوی فشرده ای است   استواربوده" وبازتوليد آنانگاری

 "کپی ها" ازدست اين  چرا که آنکه همواره ناالن ومبهوتيموجالب. يک کپی ازنسخه اصل:عليه اش مبارزه می کنيم

 نظامومهمات مفاهيم  منطق و کاربرد وبا نسخه موجود با کپیغافل ازاينکه .!؟اصلی کاری ساخته نيستعليه نسخ 

– کسی را ستون سايت مدعی دموکراسیدريک ! واقعا عجيب نيست؟.! چگونه می توان به جنگ آن رفت؟،حاکم

قرارگرفته هم )اهانت؟(=ات قراردمی دهند،وازدرج پاسخ فردموردنقدموردنقد ويا انواع اتهام-حاالبه حق يا ناحق

 جان جهان نما به را ازطريق وح اسبتدادشرقی دروجودمانآيا بهترازاين می توانيم پس مانده های ر.خودداری می کنند

   نمايش بگذاريم؟ معرض

 وضرورت بيشتر ازرسوبات فرقه گرائی وبااميد به فاصله گرفتن هرچه ن شما واين هم آن مقاله درج نشدهبهرحال اي

        !عاجل غبارروبی خانه

٢٠٠٨ -١٢ -١٢  
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*****  
 آنکه اين پاسخ کوتاه رادرهمان ستون درج کنيدتاکسانی وبااميد به  سرمقاله نويس سالم دموکراتبه چندکلمه درپاسخ 

 دنبه قضاوت به نشينشخصا همراه آن بخوانند وخود   پاسخ به آن رانيزکه ادعاهای شمارامی خوانندبتوانند

من هيچ فرد وهيچ فرقه چرا که مخاطب نوشته های . نويسنده مقاله رانمی شناسم وهيچ تمايلی هم به آن ندارممن -١

  به يکمن خطاب به فعالين کارگری وجنبش کارگری وچپ هاو آنها که درد تبديل شدن پرولتاريا .مشخصی نيست

 خود" وباهدف تحقق آزادی کارگران بدست خودراهبردشان خط راهنما و وطبقه فرارونده ورزمنده رادارند 

 فرقه  آنان که درسودای منافعمی رسدن بنظر  غيرمنتظره همچنداندراين رهگذرو.  می نويسم است آن"یحکومت

نشان ميدهد که خشم ...ری گيتيتربازهم ميانج. دگری پيشه سازن  وپرخاش  برآشوبند و به خود بگيرند آن راخودهستد

 .د ودرد اوعميق ترازواکنش به يک مقاله استنويسنده تازگی ندار

 ظيرنهائی  عضله ومارک زدن ديگر به نشان دادن باشد  واستداللاگراصل برتعمقواقعيت آن است که  -٢

 سنخيت  بيشترگونهارفتارهای لومپن پرولتاريا که بو مشابه آنها...فريبکار شياد و رفرميسم، اپورتونيسم، رويزيونيسم،

فی الواقع اين شيوه  . ،نيازی نخواهد بود رفيقانه وسازنده دريک بحث نظری وسياسی هایدارد تا شرکت درديالوگ

 ضربهخود  به حريف آنکه باصطالح  توسل جويندگان به آن بيش از و منسوخ شده ونخ نما گرديده استديری است که

نحوه برخوردنويسنده ويا هرجريانی که نويسنده خود را . می برنددعرض خوناک اوت کنند، خود ويرا  وبخيال بزنند

ک وتمام يکردتيپل عم وجود و است ازروشنیندهنده يک مصداق عينی ونمونه فقط نشا سخن گوی آن ميداند،ازقضا

 اساسا  دراين است که فرقه ويژگی مهمترين. ومنافع فرقه ای ازآنها يادکرده امفرقه گرائی عيار آنچه که من به عنوان 

 همذات ومی طبقه کارگرميداندواز سنگرسست  خودرامعادل منافع عم واميالمنافع -خودخوانده ومکاشفه گرانه -

گمان  ازمنظر جهانی است که اودر به ديگرانمهمات اصلی او مارک زدن . به شليک می پردازدپرولتاريا، پنداری با

باين ترتيب بجای بحث حول مضمون وارائه  .و خود را مالک آن تصورمی کند درآورده رخود به انحصا آن راخويش

درواقع  .مارک وفحش دادن به ديگران موجوديت خويش را اثبات کندزدن  قادراست با فراافکنی وفقط دليل واستدالل 

رافکنی نه فقط خود را به باين ترتيب دراين ف و . جزوخصوصيات الينفک اين فرقه گرائی است باين شيوه وجوداثبات

بلکه برای مخاطبين خود نيزاين حقوق  واين جای تأسف دارد، ،عنوان انسان انديشنده ونقاد ازحيزانتقاع می اندازد

به حق گزنيش  قادر مستقالهای موضوع مورد مناقشهنيدن استدالل ها وداليل طرف که با ش قائل نمی شودبديهی را

می  تعصبش  ورگ هایاستک وحقير چنافع بسيارکوک تعصب بارث برده و ماو ففط عمل واکره ي .دوقضاوت باش

  . شودفقط دراين رابطه متورمتواند 

 وتکه پرانی های آن به مواضع اينجانب نظير سنديکا ومحدودکردن مبارزه   سرمقاله درون مايههولی نگاهی ب -٣

 که کامال وارونه وبدون اين ادعاهاونظائر بی آنرانقالينه تغي ه توضيح جهان وکارگران به رفرم ونه انقالب، وياباورب

شوری است که نويسنده مقابل  انکسارمنقدرت پيشداوری ودرجهنشاندهنده ، صورت می گيردتحريف با  واشراف

 .  قرارداده استچشمان خود

 هایه پايوموازين به  درجه پای بندی مدافعان آن مواضع اين نوشته و مضمونبهيچ وجه نقدقصدمن دراينجا  -۴

 عميق است و بدون نقدونفی فرقه گرائی  درميان ما چپهاچرا که ميدانم تاچه حدرسوبات فرقه گرائی. کمونيسم نيست
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 مقاله جابجاتصرف قدرت  سربعنوان مثال.  کمونيستی نخواهيم شدپراتيکانجام قادربه درک نظری ودرنظروعمل 

 معنای  وآن را به عنوان کردهرزبين رفرميسم وانقالبويش ومسياسی را،نشاندهنده درجه انقالبيگری مورد نظرخ

غافل ازآنکه با اين نگرش خوددربهترين حالت دردوره ماقبل  !.سوسياليسم واستقرارديکتاتوری پرولتارمی داند

ازانقالب کمون پاريس به سربرمی بردکه مارکس بعدها وپس ازنگارش مانيفست با مشاهده آن تجربه بزرگ از 

والجرم دست ت سياسی درج شده درمانيفست برگذشت وبه ضرورت نه تصرف قدرت سياسی فرمول تصرف قدر

 دريکی  نائل گرديد و دولتی بورژوائی ضرورت درهم شکستن ماشين بهبلکه واصالح آن بدست شدن ماشين دولتی

ظرگرفت،مورد  اين دستاوردمهم را که  بايد درکنارسايردست آوردهای مانيفست درنازمقدمه های چاپ مانيفست هم

مضمون اصلی می تواند  که خودتفاوت ماهوی داردستن آن  البته با درهم شکلتیو د تصرف قدرت.اشاره قرارداد

برخالف  آنگاه شايدهم!وخدا را چه ديدی. آن نزديک شدا دورشدن ازفرقه گرائی بهديالوگ هائی باشد که تنها ب

 يا   و درهم شکستن مسالهصرف دولت وقدرت  سياسی بلکه مرزانقالب ورفرميسم را نه ت معلوم شودتصورنويسنده

  ! عدم درهم شکستن آن تشکيل می دهد

جنبش همانطورکه اشاره کردم بحث من دراين نوشته ها ودرشرايطی که فعالين وجريانات چپ پراکنده هستند و -۵

 حقانيت اين يا ، اثباترد وهرجريانی به يافته های خود به مثابه وحی منزل می نگاستکارگری نيزضعيف وپراکنده 

درستی اين نظريا آن نظر   و اثبات حقانيتچرا که . نمی تواند پيش شرط گام برداشتن به جلوباشد نيست وآن جريان

 بربسترمطالبات  واقدام مشترکبلکه دعوت همه اين نيروها به همکاری.ممکن نيستدراين نقطه   آن جريانواين يا

درپيوند باپراتيک فات  ازيکسو وگشودن باب ديالوگ حول اختال وزحمتکشانوخواستهای مشخص وفراگيرکارگران

وفاداری به جهت  در را موجب ذوب شدن تدريجی يخ فرقه گرائی ازيکسو واين سلوکمن .استطبقاتی ازسوی ديگر

 منافع عمومی آنتقويت صفوف پراکنده طبقه ودردفاع ازووظيفه هميشگی کمونيست ها مبنی برجنبش پرولتری 

 بين  وآن را ميانجيگرینيامدهش واين درست آن چيزی است که نويسنده وحاميانش را خو. می دانمازسوی ديگر

  .! نامد میرفرميسم وانقالب

  اوجائی کهاز  درست مرکزعالم،و توهم خود شاقول انگاری آمده، درسپهرفرقه من همنوشته البته همانطورکه در

  .همين رويکرداستاز روشن هم مصداقی  اله نويسسرمقد وبرخورايستاده است عبورمی کند
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