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"تعرض وتدافع درجنبش کارگری"نقدی برمقاله   

 
 ششماه هشتاد و شهريورسی                                                        تقی روزبه                                             

 
 

با امضای پرچم سرخ درج شد که " سالم دموکرات"امطلبی تحت عنوان فوق ودرستون سرمقاله های سايتاخير

  .بی فايده نيست نگاهی به آن برای مشاهده آنچه که درميان برخی نيروهای چپ می گذرد،

 س انتقادی مارکتوصيفش  ازمانيفست کمونيست شروع شده وای کاوگوياگرچه اين مقاله با نقل قولی بجا  

 هم که دربخش ديگری ازمانيفست آمده به آن "تخيلی- انتقادی هایستيسوسياليست ها وکمون"ردنظام عقيدتیدرمو

می شد،تا درمجموع تصويرکامل تری ازوظيفه اصلی وبنيادی  کمونيست ها درنزد بنيان گذاران سوسياليسم اضافه 

آنچه  .کمونيست انجام می دهند آشکارترمی شدآنچه که شماری ازمدعيان سوسياليست و علمی وتفاوت ماهوی اش با

درنزدآنان جای :"مانيفست کمونيست درمورد اين نوع سوسياليست ها ومدعيان کمونيستی می گويد چنين است

  را يک تشکل تدريجی پرولتاريا بصورت طبقهوجای ... ودشان بگيرد،  کشف وشهود خ را بايد عمکرداجتماعی

چيزی جزتبليغ واجرای طرح های اجتماعی شان  ريخ آينده جهان برای اينان،تا .آوردیسازمان اجتماعی من در

 ." نيست

 انقالبی  با وجود اينکه اين سخنان عميقاديده وخوانده ايم که اين گونه مدعيان سوسياليسمبکرات  !اما چه فايده

 نکرده وبا طرح قی درآنها و می کنند،هيچ گونه تعمکردهتکرارها خوانده و مانيفست را بارها و باروساختار شکنانه

مه ای  عليه هرگونه  که مانيفست درحقيقت ادعانا -فرقه ای خود عميقا  هم چنان به عملکردسرسری وکليشه وارآن،

من درآوردی  دربرابرمبارزه وجنبش واقعی وهم اکنون جاری طبقه  قراردادن،طرح های( فرقه گرائی

نقل قول های برگرفته شده ازمانيفست که خود گوئی که  .ی دهند ادامه مهم چنان   است،) کارگردرمقابل چشمانمان

طرح های "ت می خورند واين که درزيرلوای آن، مقاالآذين بندی  بدردفقط مقاله آن را اثری دوران سازمی نامد،

 ومعلوم هم نيست چه اصراری داريم که يافته ها وبعضابافته ای خودمان وفرقه .خود ساخته را پيش ببريم" اجتماعی

بجای طرح مستقل آنها،درزيرتيترانديشه  - صرفنظرازاين که تاچه اندازه سست وبی بنياد باشند يا نباشند-راامان 

بگمان من ادعاهای مطرح شده دراين مقاله هيچ ربطی به . بخواهيم بخورد ديگران بدهيم.. های مانيفست ومارکس و

برای نشان دادن شفاف تر چنين تضادی  . قرارداردسهل است که دربيگانگی ودرتضاد با آن هم مانيفست ندارد،

بودکه درادامه  نقل قول های مقاله پرچم سرخ، عبارات ذکرشده درباال را هم به آن اضافه کردم تا درپرتومجموعه 

می تواند صحت  آن معلوم شود تاچه اندازه ادعای مقاله نويس درانتساب استنتاجات خود به مانيفست کمونيست،

  .داشته باشد

با وجود حک کردن کالم مارکس برپيشانی  که  ازآن گونه شيوه ها،استبرجسته ای براستی يک نمونه   مقاله مزبور
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مشحون ازادعاهائی است که آشکارا درمغايرت کامل با جهت گيری  خودوالبته بصورت يک تعارف صرف،

 وبحالت ناسخ ومنسوخ  متناقضمتن سراپاکل نوشته را بصورت يک مانيفست قراردارد وتاآن حد که بدون اغراق 

  : برای اثبات ادعای فوق چندنمونه ينک ا . هربخشی ابطال کننده بخش ديگراستدرآورده است؛ که درآن

ها منافعی آننگرش مارکس کمونيست ها بخشی از جنبش طبقه کارگر هستند،در"درهمان ابتدای مقاله اذعان می شود

از لحاظ تئوری ،ند ا بخش پيشرو جنبش کارگری و محرک جنبش به پيشکمونيست ها .جدااز منافع پرولتاريا ندارند

 ؛"نها به شرايط،جريان و نتايج کلی جنبش پرولتری پی برده اندآمزيت کمونيست ها به توده کارگران اين است که 

ی درديدگاه مارکس کمونيست ها روشنفکرانی نيستند که تئور"وباوجود آن که درپاراگراف بعدی می خوانيم که 

ها بخشی از جنبش کارگری هستند که در تئوری و پراتيک پيشرو  نآ انقالبی را به طبقه کارگر انتقال می دهند،

؛ "واقع برای مارکس تمايز بين روشنفکر تئوريک با کارگر پراتيک اساسا وجود نداشتدر .جنبش قرار می گيرند

 اما " تماشائی و محيرالعقول نتيجه می گيردولی مقاله نويس درست درادامه همين بحث دريک حرکت آکروباتيِک

نها به تئوری انقالبی نيست و بايد خود را در آجنبش کارگری صرفا مربوط به تسلط پيشرو بودن کمونيست ها در 

تشکيالت،مطالبات و پراتيک کمونيست ها در جنبش به عبارت ديگر  .شکل پراتيک مبارزه طبقاتی اثبات کند

  "!،مطالبات و پراتيک توده کارگران متفاوت باشدکارگری بايد با تشکيالت

 پس باين ترتيب ما يک پراتيک توده طبقه سروکار داريم، ويک پراتيک مختص کمونيستی،وبهمين سياق مطالبات 

  !وتشکيالت جداگانه ای برای هرکدام ازآن ها

 وبيرون کشيدن کبوتر اززير براستی باين نوع نتيجه گيری ازگزاره نقل شده ازمانيفست چه نامی جزشعبده بازی

درچندسطرجلوتر می گويد مارکس تفاوتی بين کمونيست ها وروشفنکران با توده  !شب کاله خود می توان نهاد؟

من اضافه می کنم اين  سخن ديگرمانيفست ...کارگران قائل نبوده و کمونيست ها بخشی ازجنبش کارگری هستند، و

 های من درآوردی خود را دربرابرسازمان يابی کارگران به مثابه يک را که آنها هرگزکشف وشهود خود وسازمان

طبقه قرارنمی دهند؛ بااين همه درست درچند خط بعد نتيجه می گيرد که پيشروان وکمونيست هابايد سازمان وتشکل 

ضاد و مانعته وباين ترتيب خواننده را هاج وواج دربرابراين دوگزاره مت! ها ومطالبات جداگانه خود را داشته باشند

  .الجمع قرارمی دهد

بدنبال استنتاج ضرورت اين جدائی نظری وسازمانی، نوشته دربخش بعدی خود تالش می ورزد که برای باصطالح 

مدلل کردن ادعای من درآوردی اش پايه های نظری الزم را فراهم آورد که آنها هم بنوبه خود، هم بلحاظ قوت 

  : و هم بدليل تناقضات آن با سخنانی که ازمانيفست نقل قول کرده استاستدالل سخت سست وبی پايه هستند 

کارگران به دليل هژمونی ايدئولوژيک سرمايه داری در مبارزه خود انگيخته خود قادر " :درسطوربعدی می خوانيم

ارزه ای مبارزه تدافعی مب .دنگاهی خاص مبارزه تدافعی است نمی باشآاتحاديه ای که -گاهی صنفیآبه فرارفتن از 

هارچوب های جامعه بورژوايی را در نمی نوردد و در نهايت تنها رفرم هايی را چاست که در صورت پيروزی هم 

و تااين مقاله نويس البته روشن نمی کند که روشنفکرانی تااين درجه انقالبی "(به بورژوازی حاکم تحميل می کند

ه ودرکجاتوانسته اند اين چنين ازتاروپودايدئولوژی برخالف توده کارگران،چگون ،درجه از برخوردار ازخلوص

  !).سرمايه داری برهند وازکدامين کره برمانازل گشته اند؟
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باين ترتيب معلوم می شود که درنزد کسانی که مقاله بيانگرعقايدآنهاست،حکم پايه ای مارکس درمورد ظرفيت 

طبقه کارگر برای رهائی خود نيازبه منجی وتوان رهائی بخش طبقه کارگرازبنياد برآب است ومعلوم می شود 

وتمام تالش های نظری مارکس برای نشان دادن ظرفيت های نهفته در اين طبقه به مثابه گورکن   .ورهاننده دارد

دربهترين حالت آنها فقط می توانند شاگردان خوبی  .نظام سرمايه داری وبه پايان برنده نظام طبقاتی بيهوده است

ونه آنطورکه مارکس می پنداشت آموزگارخود نيازبه آموزش دهنده .  ازاستادان ورهبران خودباشند برای آموختن

درکانئاِت چنين بينشی، فردکمونيست نخبه ای است که  درجائی بيرون ازمتن توده طبقه کارگر قراردارد  .دارد

مکرداجتماعی اش وکمونيست کسی نيست که ع. وکسی است که حامل قوه سحرانگيز رهبری ونجات دهندگی است

  . دربطن پيکارهای طبقاتی کارگران ودرپيوند با آن معنا ووجود واقعی پيدامی کند

) که بناگزيربايد اساسا ازجنس روشنفکران انقالبی باشدو برفرازسرطبقه(هاه دراهميت بخشيدن به نقش کمونيستنوشت

شف بی بديل، نقش ومبارزه آنها را مبنا و تنها به اکتشافات فوق بسنده نمی کند وباتازاندن اسب تخيل ودريک ک

وحتا برهمين اساس  خصلت (شاخص تعيين کننده برای روشن کردن خصلت تعرضی وتدافعی جنبش عنوان می کند

،جنبش !)ويابافته ها؟(مطابق اين يافته ها ).تعرض وتدافع جنبش اوائل انقالب بهمن رامورد بررسی قرارمی دهد

اره خصلت تدافعی دارد مگرآنکه عصای سحرآميزموسی براين دريا فرودآيد وراه توده کارگران بخودی خود همو

براستی معلوم نيست که چگونه مطالبات ومبارزه اخص وجداگانه صدها وحتا  .گذربه بهشت موعودگشوده شود

می توانند به تنهائی خصلت تدافعی و تعرضی يک جنبش را  هزاران کمونيست متشکل شده درکميته های مخفی،

واين يافته با کدام يک ازمبانی نظری وعملی تجربه جنبش سوسياليستی خوانائی دارد؟ گوئی اين مشی ! عيين کنندت

تئوری موتورکوچک وموتوربزرگ و متعلق به مشی دوران چريکی است که بارديگربه سخن درآمده است، والبته 

  ! اين باربا لباس عاريتی کارگری، وچقدرآشنا 

با يکسان گرفتن سنديکا و سنديکاليسم وتحت لوای آن،به کم اهميت کردن مبارزات صنفی مقاله دربخش ديگری 

و منتسب کردن آن به رويزيونيسم برنشتاين  -يعنی مبارزات جاری و فراگيرتوده های کارگری -ومعيشتی

قل سليمی درحالی که برهرع. وکاتوئسکی پرداخته و عمال جنبش معيشتی ومطالباتی کارگران را تخطئه کرده است

روشن است که کارگران همواره براساس نيازهای عاجل وبيواسط خود به  حرکت درمی آيند وبر بسترمبارزه برای 

تحقق مطالبات بيواسطه واتحاديه ای خود به کسب تجربه وآگاهی پرداخته و توان فراتررفتن ازوضعيت موجود را 

ا جنبش توده ای ارتباط برقرارکرد و برهمين پايه است که وتنها براين بستراست که می توان ب .درخود می پرورانند

وهمه آنهائی که  -ترديدی نيست که کارگران پيشرو وهمه کمونيست ها .می توان سطح مطالبات را ارتقاء داد

درتقويت اين  کارطبقاتی کارگران درسطوح گوناگون را بعنوان بخشی ازپيکارخودعليه سرمايه می دانند،يپ

دراين معنا نه ميهمانی .  نقش مهمی دارند- چه درحوزه  نظری وچه عملی-ه روند مبارزه طبقاتیمسيروشتاب دادن ب

جنبش کارگری ازهمه امکانات خويش وازجمله روشن فکران انقالبی وپيشرومتعلق به  .وجود دارد ونه ميزبانی

ب و شکاف های آن اما نه بشيوه متداول جامعه طبقاتی وبانهادی کردن سلسه مرات خودنيزبهره می گيرد،

دربيرون ازطبقه همانطورکه تجربه بيش ازسه دهه "کمونيست"ازقضا روشنفکران . درساختارهای خود

همانطورکه کارگران نيزبی اتکاء .بدون آميختن با جنبش طبقه کارگرراه بجائی نمی برند درکشورخودمان نشان داد،
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 وعناصرآگاه خود قادرنيستند همه ظرفيت های نهفته درخود را به به تجربه وآگاهی تاريخی  وهمبستگی با پيشروان

 بلکه  دقيقا درضرورت بهم آميختن آنها، بنابراين مسأله نه در جدائی ودرتقابل قراردادن اين دو، .فعليت برسانند

ری ومبارزات طبقاتی واقعا موجود، وبين تئو يعنی فائق آمدن برشکافی است که بين فعالين ومدعيان کمونيستی،

توجيه  شکافی که همواره با انواع و اقسام تئوری های انحرافی والبته ماهيتا بورژوائی، .وپراتيک وجود دارد

اگرزمانی اين شکاف درستايش مشی چريکی ونبرد های حماسی روشنفکران جداازتوده  .والپوشانی شده ومی شود

کنون می توانددرتئوری متشکل کردن ا کارگران، وجايگزين کردن نقش بی همتای چريک قهرمان توجيه می شد،

نخبگانی که با يدک کشيدن مطالبات . نخبگان روشنفکرو کمونيست درکميته های مخفی جداگانه، بازتوليد شود

که گوئی فی نفسه دارای فضيلت  بوده و مستقل از ( و تعرضی بودن مبارزه اشان  وانجام مبارزه مخفی انتقالی،

ديواری به پهنا ودارازی ديوارچين ...رهبری و) ايزدی(وداشتن توان!) اتی استشرايط وتوازن نيرو دارای ارزش ذ

درهرحال با هيچ تئوری ورنگ ولعابی نمی توان به تکه ! بين آنها و توده بی سروپای کارگران برافراشته شده است

فی ونقد اين ن بی ترديد،. پرداخت" پيشرو وپس رو" تکه کردن کارگران وازجمله تفکيک جداگانه کارگران به

جداسری هيچ ربطی به بی توجهی به جايگاه ونقش پراهميت فعالين و پيشروان آگاه درجنبش کارگری و 

مسأله اصلی دقيقا درنوع رابطه بين  .نيزدرنظرگرفتن اهميت فعاليت مخفی درکنارفعاليت های علنی  ندارد

برطرف   سخت به آن نيازداريم،آن چه که مااکنون بخصوص دروضعيت پراکندگی وگسست های موجود.دواست

ساختن شکاف بين فعالين و توده کارگروگسترش دامنه مقاومت توده ای کارگران وايجاد همکاری بين همه مدعيان 

  . کارگری، درکنارپيشبردمبارزه نظری وديالوگ است

وهمه جانبه خود عملکردکمونيستی به معنی واقعی .  کمونيست بودن مدالی نيست که کسی بخود ويا بديگران بدهد

می تواند تنها درمتن صفوف مبارزاتی کارگران ودرپيوند با مبارزات آنها وتبديل شدن به بخشی ارگانيک والينفک 

ازآن ها،برقراری پيوند متقابل  بين آگاهی ومبارزه عملی و تالش برای  تقويت مبارزه طبقاتی درراستای تحقق خود 

قرارگرفتن کمونيست ها بيرون ازمبارزه توده . طبقات صورت گيردوتهی از حکومتی واستقرارجامعه ای آزاد

کارگران، درحکم قرارگرفتنشان دربيرون اززيستگاه طبيعی خود ومحکوم شدن به پژمردگی و مرگ است ودفاع 

والبته همه اينها درتحليل . ازآن بجزدفاع ازبقايای مقاومت فرقه گرائی وتکه تکه کرد صفوف طبقه کارگرنيست

 واکنشی است دربرابرشکوفائی جنبش های اجتماعی وطبقاتی وتالشی است برای بدست گرفتن کنترل آنها نهائی

واين درحالی است که وظيفه کمونيست ها فقط تقويت توان خودرهانی اين جنبش ها ورهائی آن ها ازهرگونه قيدو 

درت دربيرون ازخود کارگران تمرکزق .بند الگوهای متأثرازسرمايه داری برای ممکن ساختن جهانی ديگراست

چيزی ....اعم ازآنکه درقالب دولت،حزب وسازمان وشخصيت و وبرفرازسرآنها،)وازتک تک آن ها(

جلو ( بزرگان تنها از آن رو بزرگ بنظر می رسند که ما " :جزتقليدازساختارهای سلسه مراتبی جامعه طبقاتی نيست

انديشه دموکراسی مستقيم ومشارکتی،اعمال قدرت مستقيم پس بگذار .!"زانو زده ايم پس بگذار برخيزيم) آنها

توسط تک تک کارگران،ازهم اکنون به )ونه به انباشت قدرت بيرون ازتوده ها" نه دولت" يعنی بپاکردن(ازپائين

بگذارجنبش ها بدون آنکه تحت کنترل اين يا آن . راهنمای عمل کمونيستها وهمه کارگران تبديل شده و شکوفاگردد

والجرم ازهويت جنبشی خود تهی گردند،  حزبی وسازمانی وسلسه مراتب بوروکراتيک قراربگيرند،ساختار
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بربالندگی خويش بيافزايندبگذارکه کمونيست ها وسازمان ها ونوع سازماندهی ها، بافاصله گرفتن ازکيش هژمونی 

ايده متعلق به جامعه طبقاتی و بگذاربااين  .طلبی، ساختارها واهداف خود را با اين هدف رهائی بخش انطباق دهند

روشنفکران زداع کنيم که گويا ابتدا عده ای االبته سخت ريشه داردرجنبش های سوسياليستی دوقرن گذشته و

انقالبی و سخت سازمان يافته و معتقد به آرمان کمونيستی،به نيابت ازکارگران، ابتداسواربردوش توده ها قدرت 

همان که امروز !(رخنده آن را داوطلبانه تسليم توده ها می کنندرابه چنگ می گيرندوسپس دريک روزف

وچنان که ديديم واتفاق افتاد قدرت وقتی ازکف جنبش ربوده ) نيزدربرابرچشمانمان درونزوئال صورت می گيرد

ازهمان هنگام ودرست ازهمان لحظه ازگوهرسوسياليستی خودتهی گشت وتجربه نزديک دوقرن گذشته هم  شد،

آری،تحت هيچ شرايطی،اعم ازاضطراری .ه برنده نهائی چنين داوری، کدام طبقه استنشان داد ک

نبايد ازچنگ ) نمايندگان خود مختار وخارج ازکنترل دايمی(وغيراضطراری،اين قدرت حتا درقالب نمايندگان واقعی

  .توده ها وافراد آزادمتعلق به جوامع سوسياليستی خارج شود

اونشان داد که تنها آنانندکه توان  .دن ظرفيت خودرهانی طبقه کارگربودرنشان داکارعظيم مارکس بيش ازهرچيز،د

. رهائی خود وبشريت ازچنگال بربريت و مناسبات استثماری وبنای جامعه نوين  وبدون طبقه را دارند وبدست خود

،همواره شعارهائی شعارهای نه خد ا،نه شاه،نه ميهن،يعنی رهائی ازچنگ سه جادوی اسارت آور نظام های طبقاتی

بنابراين برخالف تمامی طبقات ديگرکه . بوده اندعليه نمادهای قدرت بيرون کشيده شده  ازدست مردم وکارگران

وما درکشورخود بخوبی باانواع فرآورده (نظام ايدئولوژيکی آنها متکی بربدنه بی شعورورهبران باشعور می باشد

والبته )  آن واليت ولی فقيه برافرادصغيرويا امت وامام آشنائيمهای آن هم چون  رمه وچوپان ودربدترين حالت

ظاهرا باجلوه های ديگر آن دراشکال مدرنترهم چون حزب وکارگران پيشتار وکارگران پس تازکمترآشنائيم 

اما اين فقط براهميت مبارزه برای تقويت هسته اصلی انديشه رهائی بخش سوسياليسم می . وياکمتربدان حساسيم

درهرحال مارکس کارگران را درتماميت خود و درقامت يک طبقه دارای ظرفيت خودرهان وقادربه خود  .دافزاي

ازهمان لحظه  ازکارگران اطالق شود، به محض آنکه اين توانائی به گزيدگانی ولو .حکومتی توصيف می کند

 خود را برجنبش کارگری بورژوازی کمند خودرا برجنبش کارگری افکنده وازهمان زمان آفت ازخود بيگانگی سايه

وشکل گيری کمونارهاواعمال قدرت کارگران ازپائين  برهمين اساس بودکه  تجربه کمون پاريس،. گسترانده است

وايده درهم شکستن ماشين دولتی بجای تصرف آن، وجايگزين کردن آن با آنچه که مارکس آن را دولت طرازنوينی 

ازهمين رو الزم است . ميد،تااين اندازه مورد توجه وی قرارداشتمی نا"نه دولت"ازجنس خود حکومتی ودرحقيقت 

همواره تأکيد کنيم که وظيفه وعملکرد اصلی کمونيست ها وشاخص آن، دقيقا وابسته به نقشی است که آن ها 

درهرلحظه برای تقويت وفعليت يافتن توان خودرهانی وخود حکومتی کارگران  وبرای تبديل شدن آنها بصورت 

واين البته درتضاد ماهوی با منزلت های . بعهده می گيرند  و شکوفا ساختن دموکراسی مستقيم و مشارکتی،يک طبقه

اقتباس شده ازکائنات نظام بوروژائی وتمکين کردن به ساختارهای سلسه مراتبی آنها، نظيرمقوله رهبری کننده و 

بجای ) آنهم يک حزب(يت حزبوحاکم) آنهم يک حزب(رهبری شونده وزائده سازی طبقه کارگرتوسط حزب

. قراردارد.. حاکميت طبقه کارگرويا ستايش ازنظم مبتنی بردولت ودولت ساالری تحت عنوان دولت کارگری و

کمونيست ها نمی توانند برخورداری خويشتن ازنابرابری های اجتماعی وآن چه را که می توان  بهره مندی 
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سيم کارفکری ويدی ناميد،بعنوان تاجی برسر،درخدمت شکوفاکردن ازمزايای شکاف طبقاتی و اجتماعی و ازجمله تق

برعکس آن ها باندازه ای کمونيست هستند و می . جنبش سوسياليستی که عليه چنين امتيازات طبقاتی است قراردهند

ب توانند کمونيست باشند که ازهم اکنون درمسيرمبارزه عليه کليه امتيازات طبقاتی وکليه ارزش های سلسه مرات

يکی  :مشخصه اصلی کمونيست ها دردومحورخالصه می شود همانطورکه مانيفست تأکيدمی کند، .بورژوازی باشند

. دردفاع آنها ازمنافع مشترک مجموعه پرولترهای ملت های گوناگون و ديگری نمايندگی منافع مجموعه جنبش

آنان  .راحزاب کارگری نيستندودرست بهمين دليل اعالم می داردکه کمونيست ها هيچ حزب خاصی دربرابرديگ

منافعی جدازمنافع کل پرولتاريا ندارند و اصول فرقه ای  خاصی را علم نمی کنند که جنبش پرولتاريائی را مطابق 

  . آنها قالب بگيرند

*****  

پس شاخص اصلی فعاليت کمونيستی آن است که آنها هرگزهدف وفعاليت اصلی خود را به سطح اين يا آن حزب 

بلکه آنها درهمه حال و درهرحزب ووابسته  ص اين يا آن بخش ازطبقه واين يا آن گرايش تنزل نمی دهند،ومنافع اخ

آن ها  .به هرگرايشی که باشند قبل ازهرچيزازمنافع عمومی  مجموعه طبقه وتقويت صفوف آن ها حمايت می کنند

  .ند ونه منادی تجزيه وپراکندگی آنهمواره مناديان اتحاد صفوف طبقه ومنافع عمومی مجموعه جنبش پرولتری هست

دفاع ازهمکاری گرايشات  است که اکنون ودرشرايط پراکندگی صفوف کارگران، دقيقا براساس همين راهبرد

گوناگون مدافع جنبش پرولتری برای تقويت صفوف هم بسته کارگری حول مطالبات مشخص وبيواسط کارگران 

والبته  .طالبات معيشتی تنها راه برون رفت ازوضعيت کنونی استوم) باپذيرش تنوع آن(نظيرحق تشکل های مستقل

رات و وگرايشات اخص خويش دربرابرمنافع عمومی هرگزبه معنی اين نيست که اين گرايشات بايد ظقرارندادن ن

آنچه که طلب می شود همانا  .نظرات ومنافع اخص خويش را کناربگذارند وبرای آن مبارزه نظری وعملی نکنند

 نواجتناب ورزيدن ازقرار گرفت .نافع عمومی متعلق به مجموعه طبقه برمنافع اخص متعلق به خويش استاولويت م

اين منافع اخص دربرابرمنافع اعم، وازجمله قرارگرفتن آن به عنوان پيش شرط همکاری ومبارزه مشترک،همه 

  .نيروهای مدافع طبقه کارگر
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