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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

"!* به موضوع خودشکيدئولوژيمبارزه ا" شدن لي نمونه زنده ازتبدکي هم نيوا  
 

١٣٨٧ ی دازدهم دو شنبهپنج                                                                                               ه روزبیتق    
  

تن وقتی ميخواهد خويش.  نهفته درآن است هایيکی ازويژگی های سرمقاله نويس سالم دموکرات غنای خود افشاگری

  مثال کهاو بايد نشان بدهدچونکه !  می زنده گرائی درتنش فريادرا ازآفت فرقه گرائی مبرانشان دهد،لباس مندرس فرق

. ! نيست وعين انقالبی گری استفرقه گرائی... ا فرمان انشعاب درفالن کميته وضدانقالب ناميدن بهمان کانون وچر

 به موضوع  خود،"حريف" درنزد  ايدئولوژيکهد چگونه مبارزهی می کند که نشان د سعبا يک فراربه جلوقتی وو

با رديف کردن وانتساب ادعاهای شناخته شده و خود خوانده ای نظيررويزيونيستم واپورتونيسم خودش تبديل می شود،

 وبی ارتباط با  مختص فرقه ها  ازمبارزه ايدئولوژيکيک قطعه درخشانفی الواقع دارد خود،"رقبای"به ساير...و

 ساليان سال مبارزه ای که مهمات وفحش های سياسی بکارگرفته شده درآن. را به نمايش می گذاردپراتيک طبقاتی

  وتقويت موقعيتيان وفعالين کارگری مدع درميان وجزدامن زدن به پراکندگی رد وبدل می شوداست بين فرقه ها

؟  دليلت چيست!سؤال می شود خوبوقتی ازاو.م حامی اش نتيجه ای برجای نگذاشته استبورژوازی ورژي

  وبدترازآن ها ادعاها،عين اين اعتبار ازهمين درجه  بامی تواندی هم  هرکس ديگر باشد شيوه برخوردواگرقراربراين

هرجا که من بايستم  : می تواند اقامه کند اين است کهلی تنها دليدرپاسخ ! بکارگيرد  وياهرکس ديگررا درمورد خودت

 !  تعيين می شودبرهمين اساس د و يمين ويسارعالم نيزمی گذرمرکزعالم ازآن جا

بيمناکند  قرارمی گيرد، "لطفشان"  که مورد حتا ازدرج پاسخ کسانی همک صدائی وکسانی که باشيفتگان تگفتگوالبته 

 دارد واين نوشته هم قصد آن نحاصلی نداردی  انرژ وقت واتالفجزهم کسالت آوراست وهم ، امتناع می ورزندازآنو

 هم بيش  غرض.صرف آن نمايدبيش ازآنچه که الزم است انرژی خود و ديگران را ونمی خواهد وقت و

ازهرچيزشناخت گوشه ای ازرويکردهای فرقه گرائی ومقابله با آن  به مثابه يکی ازمهمترين آفت های درونی 

 بلکه ،ینه حذف کسی وياجريان -برخالف شيوه رايج درميان فرقه ها–هدف هم و.وبازدارنده جنبش کارگری است

بهرحال  . استیکارگر الينپذيرش واقعيت پلوراليستی طبقه وگرايشات موجود درآن وازجمله درميان فعبرعکس 

   :مسطرمی گويم وردمی شودرچند

لکه به  سياسی ب نه به عنوان فحش-که تا اين حد موجب خشم نويسنده شده- درنوشته های منفرقه گرائی اتالق اوال

که درشرايط تفرقه   است بکاررفته نيروهای چپ وفعالين کارگری وموجودوصيف وضعيت عمومیتان عنو

ادعای داشتن وهمديگر زيرپای کردن خالی يا و  خنثی هم بيشترکارشانمضمون و بسرمی برنددگی وبی اثریوپراکن

 دراين يا آن وروشن ها سايه  شدت وضعف و عليرغمبيماریاين .انحصاری حقيقت و نمايندگی طبقه کارگر است

 است کارگری فعالين   جريانات چپ و و عناصر آن نيز همه عام است ومخاطب اين جريانات، خصلت نمایجريان

-يبقهای فرقه ای وخالی کردن زيرپای روبنابراين نمی تواند ازنوع تصفيه حساب .ه وتشکل گرو اين يا آنوفارغ از
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وب را وقتی چ: بنابه ضرب المثل معروف که می گويد . باشد-انگاردبيماری می اين  مستثناازخود را عموما که

حتابيش  که  نشان می دهد با واکنش های شبه هيستريک خودهمالحق سرمقاله نويس ما می گريزد،... برداری گربه 

  .ستوالبته ازنوع تازه بدوران رسيده آن ا ازديگران وچندگام جلوترازآنها ازهمين تبار

 شيوه ای که می گويد برای برخورد.شناخته شده وباصطالح نخ نماشده است روشی رخورد شما شيوه بثانيااين

وقتی آنها را  به آسياب  درجه مسخ کنی و١٨٠ نخست بايد سخنان وحرف های اورا باصطالح پيروزمندانه با حريف

 ام درميان ه که من گفته آنچبا  وپلميکقصد برخوردحقيقتا وگرنه اگر! بروی آنها به جنگهای بادی تبديل کردی

ی که خشم شمارا  چندمقاله ادرهمين. نبود وجعل واقعيات بافتنوريسمان  آسمان نيازی به اين همه،بود

 بشرح  روشن ودارای قابليت اجرا خود را درسه مادهعصاره وفشرده نظر من بصراحت ،درآورده،ونامنتظر

  :ه آنها نزديک شويد ندارد که ب برای شما صرف که البتهزيرفرموله کرده ام

  .پذيرش واقعيت پلوراليستی طبقه وگرايشات موجود درآن وازجمله درميان فعالين کارگر-لفا

همکاری حول مطالبات عينی  وفراگير دربرابر سرمايه داری ودولت حامی آن توسط گرايشات گوناگون درميان -ب

  .فعالين کارگری  وبخش های گوناگون طبقه کارگر

بدون .سياسی بر پايه پراتيک مبارزه طبقاتی با گرايشاتی که نادرست وانحرافی تشخيص می دهيم -مبارزه نظری-ج

آنکه  بخواهيم اين مبارزه نظری وسياسی را آن چنان عمده کنيم که موجب نفی اشتراکات موجود وهمکاری دراين 

مگرآنکه اين .آمده ازآن بشودحوزه ها والجرم جايگزين مبارزه طبقاتی زنده وجاری ومرزبندی واقعيت های بر

آن چنان عمده شوندکه آنها را عمال درکنارکارفرما )  ونه ازطريق کشف ومکاشفه(گرايشات انحرافی درعينيت خويش

 .دودستگاه های متعلق به رژيم قرارده

  : است وادعاهای سرمقاله نويس وفرقه گرايانفرقه گرائی روی همين سه ماده باطل السحرتمرکز

يعنی . مدعيان کارگری ودموکراسی و بطريق اولی سوسياليسم برمال ميشودیمحوراول ماهيت تماميت گرابانفی -١

 وماع ازشکل گيری صفوف  شودهمذات پنداری با پرولتاريانمايان می که بصورت بيماری خطرناک همان ماهيتی

گ ديری است است شعاريک حزب،يک صدا،يک سازمان ويک طبقه يک دست ويک رن.متحد پرولتاريامی شود

حساب های خود با رقبا بدوش خراب کردن خرده   وبراين پايه. خود را پس داده استانهاپسگراين نادرستی و وآزمو

 .نيزامری ناپسند و مذموم تلقی می شودپرولتاريا 

 عريان می شود،بلکه با مرزبندی با سرمايه داران رقه ای دربرابرپرولتارياف-بانفی محوردوم نه فقط گوهرسکت-٢

 سفسطه هائی ازنوع فقدان مرزبندی بادستگاه ها و تشکل های رژيم ويا بورژوازی ساخته مثل خانه  آنودولت حامی

 دست آنها را هم که نه  بهمان اندازهوالبته. بی رنگ وبومی شود،يستها امپريالِ های اسالمی ويا ازآنکارگر وشورا

 تمامی احتجاجات نويسنده  . نام او را دارندنيربرمالمی سازدرولتاريابلکه دردبازکردن دکاهای چندنبش بهدردپ

سرمقاله نويس دراين خالصه می شود که برای اتحادعمل وهمکاری فعالين کارگری وبخش های مختلف طبقه 

 ونيزمبارزه عليه سرمايه ان کارگرکارگر،شاخص های عينی هم چون مبارزه مشترک آنها حول مطالبات مشترک

سم و رويزيونيستم واپورتوني" عدول ازآنها درحکم برای اوباورهائی که. نيستداران ودولت حامی آنان کافی 

براستی چه چيزی روشن ترازاين . می شود نيزضروری هستند..." ديگرسنديکاليسم و انواع ايسم ها وارتدادهای
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  .اين را هرکارگری با گوشت وپوست خودحس می کند.شدادعاها  می تواند بيانگرفرقه گرائی با

 وجهی  که اوال برخالف ادعای سرمقاله نويس نه فقط من مبارزه نظری را دهنده آن است نيزنشان سوم بند-٣

واين را دراکثرنوشته هايم می توان مشاهده کرد واساسا – ازمبارزه طبقاتی می دانم وخواهان جاری شدن آن هستم

موضوع خود   فراربجلوی سرمقاله نويس آن را ونه فقط برخالف-دنته ها برهمين اساس صورت می گيرخود اين نوش

ح می  بااستنادبه عينيت وپراتيک  مبارزه طبقاتی ودرپيوند زنده با آنها مطر ضرورت آن را بلکهنمی دانم

 می فهمد وبه ازمبارز نظریئی فرقه گرادرخدمت تحکيم صفوف طبقاتی پرولتارياودرمرزبندی کيفی با آنچه که ؛کنم

موردطمع  ماهی  صيدبه سودای وگل آلودکردن آب، تفرقه وتکه تکه کردن پرولتارياايجادبرای   دستاويزیعنوان

ذاشتن اختالف نظرات ازنوع همان ساختن گتوصيه به مسکوت يا چيری باسم سازش نظری وادعای بنابراين .خويش

 وجود برعکس ادعای نويسنده،ازقضا .!ودرجه رشادت" جنگ آوری "ميزان  برای نشان دادن استآسياب های بادی

 بجای تبديل شدن ،بدليل تعميم نابخردانه ودلبخواه،درنزد فرقه ها است که  کارگری کارگران وفعالين درمياناختالفات

انقالب   به مرزبين، ها وتفرقه ها به ديوارجدائی تبديلبه مواد مبارزه ايدئولوژيک وسازنده وگشاينده،

ميشود که   ديگر وصدها ادعا و اتهام ويا نبودن وضدکارگربودنوضدانقالب،رويزيونيسم ومرتدشدگی واپورتونيسم

  هدفی مستقل وبی ربط با به وطبقاتی زنده  ازمتن مبارزه مبارزه نظری جداشدن از هستندی روشنمصاديقخود 

  .تفرقه افکنانه فرقه گرايان بانيازهای ای مبارزه طبقاتی و البته بسيار مرتبطنيازه

ازچندمقاله اخيرمن که فاقدهرگونه توهين واتهام "سالم دموکرات" باوردارم که خشم سرمقاله نويس نکته پايانی آنکهو

 کردن بيشتر صفوف هم اکنون  که برای شقه دستی را توانست درسربزنگاه بوده،ازآنجاست کهبه کسی وجريانی

فرقه حربه افسون باين ترتيب  و دهد قرار درازشده بود،به موقع زيرپروژکتوررگران بقدرکافی پراکنده فعالين وکا

 تاکتيک  با ماها به قاضی رفته و راضی برگشتهتنِ ال بگذارسرمقاله نويسح. کند کندگرايان راولوبه ميزان اندک

  تصورباشدخويش براين عالمدر"هنگامی که مبارزه ايدئولوژيک عنوان خودش می شود"فراربه جلوی خود و باتيتر

 رای دفاع ازآن هيچ مدعی ای ب نه کسی مدعی آن است ونهاعتباری که مطمئن باشد-دارداعتبارمراگويا که 

 اعتبارخود را  منالبدنمی داند که او.به آن چوب حراج ميزند خدشه دارمی کند و-خواهد يافت دربرابرخود

 وتفرقه  سحرفرقه گرايان هرچه بيشتروباطل شدن ولتاريافرارونده پر  رزمنده وکوفاشدن هرچه بيشتر صفوفدرش

  ! ونه الغير جستجومی کنمافکنان

دربرابربورژوازی که  و صفوف کارگران وزحمتکشان در وتقرفه افکنیبخود آئيم و ازسنگ اندازیباشد که 

وشنی بی شک همانطورکه ازبندسوم می توان بر. برداريمخودباندازه کافی به اين کارمشغول است دست

: مانهدف بزرگ تحقق  ودرخدمت محسوب می شودوجهی ضروری ازمبارزه طبقاتی سياسی-مبارزه نظریدريافت،

واين البته هيچ قرابتی با درک فرقه .ونيستی استکه مشخصه اصلی هرمدعی کمهدفی ، طبقاتی پرولتاريا صفوفاتحاد

اساسا فرقه گرائی را . ندارد، برطبقه نيستخويش فرقه گرايان ازمبارزه نظری که چيزی جزابزارتفرقه وتأمين سلطه

باندازه ای که . بايد ازآفات درونی وخودويژه فرايند تبديل پرولتاريا به  يک طبقه خود رهان و فرارونده بشمارآورد

 پرولتاريا بتواند عليه آن مبارزه کند،بهمان اندازه قادراست است به خود به مثابه يک طبقه فرارونده معنای وجودی

  . بخشد
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  تقی روزبه
٧٨ -١٠-١١-٣١-١٢-٢٠٠٨  

Taghi_roozbeh@blogspot.com  
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com  

  

چندی است که سايت سالم دموکرات شماری از سرمقاله های خويش را اختصاص به دفاع ازفرقه گرائی و انشعاب وتفرقه افکنی -*

چندين مطلب نوشته شده توسط من عليه فرقه گرائی را " نقد"لين کارگری قرارداده است ودرهمين رابطه درميان جنبش کارگری وفعا

الزم بيادآوری است که  سايت مزبورحاضربه درج پاسخ من به ادعاهای خويش نشده وشيفتگی . مضمون برخورد خود قرارداده است

آخرين سرمقاله سالم . ه ها راتشکيل می دهد، به نمايش گذاشته استخود به آهنگ های تک صدائی را،که البته يکی ازمشخصات فرق

  www.salam-democrat.com/spip.php?article19789  :دموکرات را می توانيد درآدرس زيرمشاهده کنيد

  

 


