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 سرمايه آزاد شد و اين البته موجب خوشحالی هر فرد کمونيست و طرفدار حقوق بشر و محسن حکيمی از بازداشت

دو ماه بازداشت در  خبر خوشحال کننده آزادی محسن حکيمی پس از گذشت حدود. آزادی های دمکراتيک می باشد

حبس طوالنی و اذيت و آزار منصور اسالو،  کنار اخبار دستگيری ها و فشارهای ممتد بر فعالين کارگری و ادامه

وجود عنصر مقاومت و تالش های جهانی  هرچند اين دستگيری ها، با. در کنار هم می باشد  موجب شادی وغم

همبستگی های وسيع ميشود، خود موضوع مبارزه و تداوم و  برای آزادی دستگير شدگان که زمينه ای نيز برای

وسيله کسب اعتماد به نفس و بسيار خوشحال کننده تر  اما در هر حال، شنيدن خبر آزادی. تقويت ميکند  تکرار آن را

  . استاز غم و ياس ناشی از خبر دستگيری

  بهره برداری جهت غول سازی فرقه ای نيزميشود که در حاشيه اين دستگيری ها، به نوعی متاسفانه گاهی مشاهده

دفاعی جهت آزادی فرد  اين موضوع گاهی تا جايی عمده ميشود که حتی در رغبت برای مبارزه. صورت می گيرد

دهد که عده ای از فعاالن سياسی در رابطه با مثًال  تجربه تا کنونی نشان می. دستگير شده تاثير مستقيم می گذارد

همه تالش خود را به کار نبرده و يا اصال تالشی نکردند حال آنکه در موردی   آذر،١۶مراسم دستگيری دانشجويان 

کارگری نظير منصور  همچنين ميتوان شبيه به اين وضعيت را در دستگيری فعالين. واکنش مشابه نداشته اند مشابه

اليت برای آزادی او، قبل از هرچيز شده جهت فع به هر حال، گلچين کردن فرد دستگير. نيز مشاهده کرد... اسالو و 

اما وضعيتی از اين بدتر شامل . از آن ناشی از عدم بلوغ سياسی است ناشی از درک ناپخته و فرقه ای و بيش

کار را به  که معموًال اين( است که همه تالش خود را نه مطلقًا برای آزادی فرد مورد نظرشان  گرايشاتی فرقه ای

  . کنندبلکه برای بزرگ نمايی آن فرد پس از آزادی می) ديگران واگذار ميکنند

آزادی « ، تحت عنوان "فعالين لغو کار مزدی " گرايش محسن حکيمی، اطالعيه ای از سوی  آزادیمثًال پس از 

تناقضات ، پراکنده گويی ها، سردرگمی  عمق. تاريخ، شنبه سوم اسفند، منتشر شد در  »محسن حکيمی از زندان

به خوبی مشاهده   ميتوان به طور فشرده در همين اطالعيه کوتاه راکات ايده آليستی اين گرايش راهای نظری و اد

  .شروع ميکند) "چپی "گيريم حماسی يا بسيار( " قصه " گرايش مذکور اطالعيه خود را با رفرنس به يک. کرد

  .انجام شود" چپ سياسی  "نبايد توسط يک گرايش با ادعای مارکسيستی و يا حتی به نظر می رسد اين کار

اين کار . کرد تعريف" قصه "در يک اطالعيه سياسی به منظور آزادی يک فعال سياسی نبايد اول؛ به اين دليل که

اصوًال . ای غير سياسی توصيف کرد اصًال کاری سياسی نيست و الزم نيست آزادی يک فعال سياسی را به گونه

حتی طرح يک   داليلی دارم که بتواند توضيح دهنده مخالفت با شخصًا. اطالعيه آزادی ربطی به قصه گويی ندارد

برای توضيح آزادی يک  چه رسد به اين که) جای آنها در اين نوشته نيست  که البته( بيت شعر به اين منظور باشد 



و قصه هر حال، محل پرداختن به شعر و غزل  به. فعال سياسی الزم شود خالصه ای از يک قصه توضيح داده شود

مجراهای مرتبطی مانند مقاالت  آزادی فردی از زندان بلکه در  اطالعيه و حماسه؛ نه در يک مقاله سياسی و نه در

رمان ها و رمانتيک ترين قصه   قدر مسلم، بيان مهيج ترين. خصوص می باشد  ادبی و نقد و بر رسی هايی در اين

بهبوحه مبارزات  معموًال چنين قصه پردازی هايی، درکه نميکند هيچ، " لغو کار مزدی " ها کمک خاصی جهت

  .آن" لغو " ضد سرمايه داری، بيشتر در جهت تداوم کار مزدی قرار می گيرد تا

نظر، تصور  برای اهميت بيشتر دادن به آزادی فعال سياسی مورد" فعالين لغو کار مزدی " دوم؛ حال که گرايش

سبک سياق قصه پردازی خوشايند بورکراتيسم و تا  د، پس چرا با همانکمک بگيرن" قصه "کرده اند ميتوانند از يک

  ؟!عمق، قصه ايده آليستی

  .پر غصه را در زير مياورم" قصه " موضوع ناچارًا بخشی از اين برای بيان واضح تر

  :خود را اينگونه آغاز ميکند گرايش مذکور اطالعيه

سرمايه  يخ سراسر شور و پيکار طبقه کارگر روسيه عليهکه برش هيجان انگيزی از تار» نينا« در کتاب قصه "

پير مرد در آتش . بردگی مزدی است است، خواننده با پير مردی مواجه می شود که مظهر تماميت خشم و قهر عليه

سيالب  «سرفه ها هيچ لحظه ای وی را آرام نمی گذارند، تنگدستی و فشار فقر می سوزد، او مسلول است، تک

کومه نمور و  پير مرد با تمامی اين ها. از گلويش جاری است» مداوم«مرگبار ريه به طور   التهابناشی از» خون

بخشی از فعاليت روزمره . ساخته است» عليه بنياد بردگی مزدی«تاريک خويش را ستاد نيرومند جنبش طبقه اش 

  ) تاکيدات از من(" ...همين کومه برنامه ريزی می شود حتی کارهای انتشاراتی در» بلشويک ها«

آن، هنوز برای بيان  بر نويسنده اطالعيه آنقدر زياد بوده است که سالها پس از انتشار" قصه " اين ظاهرًا تاثير

  انتخاب در گذشته، مشابه اين مقدار تاثير در. کند از آن استفاده می) حتی در يک اطالعيه( ديدگاه يا منظور خود 

  .قصه در نام گذاری فرزندان خود از آن الهام گرفتند ی شد که پس از انتشار اينبرای کسانی يافت م" نينا" نام 

  .)يا اکثريتی بوده اند تصادفًا اکثرًا نيز توده ای( 

چگونه  آليست اطالعيه مذکور، ال اقل برای خوانندگان ماترياليست اطالعيه توضيح دهد که خوب است نويسنده ايده

چند ليتر  ؟ مگردر بدن يک انسان!جاری باشد" مداوم"، آنهم به صورت " ب خونسيال  " ممکن است از التهاب ريه

ستاد نيرومند جنبش "  کومه خود را خون وجود دارد که به طور مدوام به صورت سيالب جاری باشد و تازه، بتواند

ان قصه اصابت کند کافی بود که ناگهان يک تير از غيب به مشک آب قهرم؟ !کند" طبقه اش عليه بنياد بردگی مزدی

  !اعالم شود" رمانتيسيزم لغو کار مزدی "از سوی" مراسم ساالنه تشنگی مزدی " تا پس از آن

يافت نمی شود در  در تاريخ بشر" قهرمانی "شکی وجود ندارد که در واقعيت زمينی چنين فرد نظر به اينکه کمترين

قصه پردازی که اين . پردازی ها شک داشت ن قصهنتيجه ميتوان به اصالت اهداف در هر نوع مشابه سازی از اي

در واقع او عظمت آسمانی . انعکاس عظمت از قهرمان خويش است همه عظمت به قهرمان خود می دهد به دنبال

  . بهرمند شودبه فرد ديگری تفويض می کند تا دگر بار، در زمين، خود از آن" متواضعانه "را،

  بتواند متوجه شود  خود بهتر و زودتر از هر کس ديگری شايد  " و کار مزدیفعالين لغ "گرايش قصه پرداز اطالعيه

   فرصت طلبی آشکاری مشاهده خواهد شد، بنابراين وی با، "اطالعيه "که در اينگونه قصه نويسی ها به عنوان مقدمه



  :هوشان اين گرايش در ادامه اين قصه توضيح می دهد خاص تيز" هوشیتيز" 

سازی و  بقه کارگر تنها و تنها و باز هم تنها جنبش واقعی ستيز عليه هر نوع شخصيتمزدی طجنبش لغو کار "

  ".چهره پردازی است

جنبش لغو کار  "فقط سه بار تاکيد شده است وگرنه چه کسی بود که باور نکند" تنها" البته چهار افسوس که واژه 

  !ی و چهره پردازی استساز طبقه کارگر تنها جنبش واقعی ستيز عليه هر نوع شخصيت" مزدی

سطح  نويسنده اطالعيه مذکور از سطح ذهن خود به مخاطبين رجوع می کند و آنها را تا همان فرصت طلبی نظير

سيالب  "است که هدفش از جاری کردنچون خود را متقاعد کرده " ارنست همينگوی لغو کار مزدی ".تنزل ميدهد

  کرد، با اينحال الزم ميداند خواننده نيز چنين برداشتی نخواهد  نتيجه ريه پيرمرد، چهره سازی نيست، در" خون

چه تنهايی . ( شخصيت سازی نمی کند جنبشی است که" تنها و تنها و باز هم تنها..." "جنبش لغو  "توضيح دهد که

و که نويسنده اطالعيه پس از آنکه زحمت چهره پردازی  اما چيزی که بسيار عجيب است اين است!) غم انگيزی

اسفند هشتاد و هفت، از   ناگهان در سوم) اينکار تنهای تنهای تنها نيز بوده است و در( شخصيت سازی نکشيده است 

 آزادی محسن حکيمی را به همراه پير مردی که در صد سال پيش می زيسته است اعالم می تنهايی درآمده و خبر

اطالعيه خود به مناسبت آزادی محسن حکيمی چنين در " فعالين لغو کار مزدی"به همراه " قصه نينا "پير مرد! کند

  :مينويسند

طور واقعی يک مانيفست کمونيسم ناطق و دخالتگر و کارساز  برای ما هر فعال کارگری آگاه ضد سرمايه داری به"

  بادرست به همين دليل فرصت را مغتنم می شماريم و همصدا با پيرمرد کتاب نينا .ميدان کارزار طبقاتی است

  :خوشحالی اعالم می کنيم که

  ." شدسرمايه آزاد اوين ضد سرمايه داری طبقه کارگر يک بار ديگر از زندان محسن حکيمی فعال جنبش

به عمق فرصت طلبی های  اکنون الزم است نگاهی به وضعيت متناقض فکری نويسنده اطالعيه ياد شده بياندازيم تا

 " بر گفته خود نويسنده اطالعيه ، يک بلشويک است و پير مرد قصه نينا، بنااز يکسو . اين گرايش بيشتر آشنا شويم

لغو کار  "از نظر اطالعيه نويس  در اينجا. را به ستاد بلشويک ها تبديل کرده استخود " کومه نمور وتاريک

به طور کلی اما از سوی ديگر و . طبقه کارگر قرار دارد" جنبش لغو کار مزدی" اين پير مرد بلشويک در" مزدی

شفاهی بلشويسم را  گرايش خود را در تقابل با بلشويسم تعريف کرده و در اين رابطه بارها به صورت کتبی و اين

  .توصيف کرده اند" جنبش لغو کار مزدی " خارج از

 حزبی است که مانيفست وی تسخير قدرت سياسی به عنوان هدف فوری بوده است، هدفی پير مرد قصه نينا عضو

هدفی که بدون آن، . کارگر شکل می گيرد به آن دليل منطق رياضی حزب اخص طبقه" نها و تنها و باز هم تنهات" که

اين همان هدفی است که به خاطرآن، پير . انقالبی نخواهد بود هر تشکيالت کارگری و با هر نامی، دارای خصلت

اين همان  اما ضمنًا. ه آن تبديل کرده استخود را به ستادی برای رسيدن ب" تاريک و نمورکومه  "مرد بلشويک،

مبارزه سياسی را برای خود و مبارزه . "فرقه و سکت بوده است" لغو کار مزدی "حزبی است که از نظر گرايش

رهبر ( محسن حکيمی خود سلسله جلساتی در دانشگا در نقد لنينيسم . " استاقتصادی را برای کارگران خواسته

انقالبی عمل انقالبی  بدون تئوری " داشته و طی آن تالش می کرد تا ثابت کند نظريه) مرد مسلول نينا همان پير



وی کوشش داشت تا ثابت کند . "حقيقيت بدتر است ميسر نيست، نيمی از حقيقت را بيان می کند و اين خود از کتمان

گرايش مذکور، " ازاننظريه پرد " در بحث های! مارکس است) پراکسيس( اين نظريه در تقابل با فلسفه عمل

 " هموار کننده به توصيف ايشان طبقه کارگر قرار نمی گيرد بلکه" جنبش لغو کار مزدی"  نه تنها در مدار بلشويسم

آچار فرانسه اين " سرمايه داری دولتی "مارکسيستی و از آستين درآمده مبحث غير. بوده است" سرمايه داری دولتی

ی محسن  هنگام آزادنيسم و سنت انقالبی تسخير قدرت سياسی بوده و هست اما بهدر تقابل با بلشويسم و لني گرايش

  !با او خبر آزادی وی را اعالم کنند" همصدا "حکيمی، به صاحب پير و مسلول ستاد بلشويکی رجوع کرده تا

منسجم ترين  معرفی ميکند، تا کنون غير" فعالين لغو کار مزدی "ايران که خود را با نام گرايش سنديکاليسم چپ

تعريف های ناقص از سنديکا تالش  اين گرايش با. نظريات و متغير ترين آنها را محور شکل دهی خود کرده است

زمانی ميتواند گرايش خود را در مقابل سنديکاليسم قرار دهد که  ميکند خود را در تقابل با آن متبلور کند، اما فقط

بتواند  نظر به اينکه اين گرايش هيچ هدف فوری ارائه نمی کند که. کندسنيدکاليسم متمايز  اهداف فوری خود را از

در نتيجه اين . سنديکاليسم قرار می گيرد خود را از سنديکاليسم متمايز کند اجبارًا در سمت ديگر و مکمل همان

ت آزمون ، آنهم به صور"نظريه پردازی "به سازمانيابی را در گرايش عادت کرده است تا موضوعات عملی مرتبط

کننده تشکالت " ايجاد "بخش( مثًال اگر به فعاليت کميته هماهنگی . غايت غير منسجم مستتر کندو خطا و به 

در ، و آنهم عمدتًا "نظريه پردازی "در مقاله نويسی و" تنها و تنها و باز هم تنها" دقت کنيم اين فعاليت را!) کارگری

پيرامون مواردی مربوط به  تو گويی کافی است. وش خواهيم ديدتقابل با نوع تشکل يابی های موجود و خود ج

در اينجا مقصود، نقد . دهد" تشکل کارگری ايجاد برای هماهنگی "مسائل کارگری مطالبی نوشته شود تا معنی

حول  نيست بلکه اين اشارات از اينرو است که درهم ريختگی ديدگاه و اصرار بر موجوديت به مفصل اين گرايش

  : آمده استمثًال در قسمتی از اطالعيه ای که از آن ياد شد. گا ها نشان داده شوداين ديد

داريم که  بار ديگر اين فرصت را نيز در اختيار ما قرار می دهد تا با صدای بسيار رسا اعالم آزادی حکيمی يک" 

ل به سران اتحاديه های بستن دخي راه رهائی هر فعال جنبش کارگری از زندان و سياهچال دولت سرمايه داری نه

اسقف های پير سرمايه از قماش گای رايدر که رجوع به  کارگری مزدور سرمايه جهانی، نه بوسه زدن بر آستان

  "های کارگر بين المللی است جنبش پرخروش سرمايه ستيز توده

اما .  روشن شدهمه فعالين بيرون زندان جهت رهائی هر فعال جنبش کارگری از زندان اکنون تکليف! چه عالی

پرخروش سرمايه جنبش  " که هنوز روشن نيست اين است که آيا رهايی محسن حکيمی از زندان به واسطه چيزی

پس چرا اوًال اين خروش قبل از دستگيری مانعی  ؟ اگر اينگونه است!بوده است" ستيز توده های کارگر بين المللی

  ؟!زادی منصور اسالو نشدخروشی موجب آ ايجاد نکرده است و ثانيًا چرا چنين

پير سرمايه  اسقف های " محسن حکيمی به واسطه تالش های" لغو کار مزدی "نظر گرايش جالب اينجا است که از

بنابراين ! نيز آزاد نشد" کارگری مزدور سرمايه جهانی دخيل به سران اتحاديه های " و هچنين" از قماش گای رايدر

آيا اين جنبش پر خروش تا زندان اوين رفته و درهای آنجا را شکسته و است که؛  سوالی که طرح می شود اين

زرد و سرخ و  از جمله گای رايدر و اتحاديه های( حکيمی را رها کرده است و يا تحت فشارهای مختلف  محسن



 گونه باز کرده است؟ پاسخ روشن به اين دستانی که وی را دستگير کرد خود در زندان را برای آزادی او) امثالهم

  .را ترسيم ميکند" فعالين لغو کار مزدی "سواالت مرز ادراکات ايده آليستی گرايش

توده  جنبش پرخروش سرمايه ستيز "قطعًا می بايست تالش های اين گرايش در به خروش آمدن در ميان اين پاسخ ها

يست مراجعات آنها رو به حنبش است ل برای اثبات ادعای اين گرايش الزم. نيز مشاهده شود" های کارگر بين المللی

اتحاديه ها و گای رايدر و امثالهم برای آزادی زندانی سياسی  کارگری ايران اعالم شود تا هم ثابت شود رجوع به

. شود زمينه ارتباط جنبش کارگری ايران با جنبش بين المللی از طريق همين تجربيات فراهم کامًال بيهوده است و هم

جنبش  "ساير موارد مرتبط با ت آنها به طور دقيق و با ذکر اسامی نهادها و تشکالت ودر اين رابطه الزم اس

به (   که برای آزادی محسن حکيمی به آنها رجوع کرده اند " پرخروش سرمايه ستيز توده های کارگر بين المللی

ن ها مشخص شود و هم بی نقاط رجوع ساير فعالين در اين نوع کمپي منتشرکنند تا هم) جز پير مرد مسلول يک قصه

 هر نوع طفره رفتن از. های دمکراتيکی که در چارچوب نظام موجود حيات دارند ملموس شود نيازی رجوع به نهاد

طور واضح، بد آموزی به  انجام خواسته فوق مستقيمًا به معنی تردستی و ايجاد اغتشاشات در امر مبارزه؛ و به

نيازمند قصه پردازی ها و اخالقيات بی ربط به  ست چنين تردستی هايیبديهی ا. فعالين کارگری محسوب می شود

گيريم با بيانات اديبانه و بسيار شاعرانه؛ اما پنهان . فعاليت کارگری است مبارزه انقالبی به عنوان مقدمه تحريف

ه کشاندن يک جهت به بيراه" تنها و تنها و باز هم تنها" موضوعات اصلی مبارزه در پشت اينگونه بيانات کردن

  .و بيراهه مدعيان است  جنبش تا سطح گمراهی
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