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 یمي از نظرات محسن حكیگري دیها  به جنبهینگاه

  
اه هشتاد و شش مبهمن    چهارمبيست                                                                            یرناصر اصغ

  
  

 گرفتن خط محسن حكيمی، چنانراديكاليسم آارگری قرارفشارانگشت نما شدن و زير طی اين مدت يكی دو ماه گذشته،

عريان خود وشده اند لخت رمجبو .اند زده به معنای واقعی آلمه به سيم آخرگذاشته است آهفشارمدافعين اين خط را زير

جنگ با آمونيسم، مذهبيون را اند رسما بگويند آه در مجبور شدهبلكه  و نه تنها اين،. مرتجعين اسالمی ببينندآناررا در

  .پذيرند با آغوش باز می

  آمونيسم را می آوبد آه از مسلمان قهرمان بسازد

وی  ها اين فرصت برای مخاطبين"اساسنامه"لطف جنگ بر سر يكی از آخرين شاهكارهايش، آه به محسن حكيمی در

بسازد، " آارگران مذهبی"با  استد، رسما گفته است آه حاضرطلع شونفراهم شد تا از بعد ديگری از نظرات ايشان م

گی و آشمكش دو رويكرد در آميته هماهن"نوشته حكيمی در .اما به هيچ وجه نمی تواند با آارگران آمونيست راه بيايد

به اين نگاه نمی ) يعنی محسن حكيمی( ] فعال آارگری جنبشی"[ :نويسد مي٨٦ مهر٢۵ به تاريخ" آنراه برون رفت از

 و اه اعتصاب در آه او كند مي گاه نبه اين  .نه  است يا خوانده  را لنين   يا اب مارآس آت فالن رآه اين يا آن آارگ آند

های ارتجاعی و عقايد  اعتنايی و بی تفاوتی او نسبت به نظريه به معنای بیالبته، اين . آارگران چه می آنداعتراضات 

ها  نظريه اما اين. كندها و عقايد را نقد مي  اين نظريهپيشروست آه او همچون يك آارگربديهی ا .خرافی آارگران نيست

ره آارگران آمونيست و چپ در با او سپس آلی حرف بی ربط." و عقايد مالك دوری و نزديكی او با آارگران نيستند

 بی خاصيتمرعوب شده وآمونيست را ترسو،، فعال چپ وتوجيه آند ها اش را به اسالمی برای اينكه نزديكیگويد ومي

اساس  ای آه برای ايجاد تشكل به نيروی خود آارگران فعاليت می آند، فعال جنبشی: "می گيرد  نشان می دهد و نتيجه

در فضايی ين نزديكی وجريان ادر می دهد، ضمن آن آهقرار) ها يعنی اسالمی( اول  دستۀی بافعاليت خود را بر نزديك

ها  آنار مذهبی و خرافاتیيعنی در بين دو فعال آارگری در ." آند عقايد خرافی آارگران را نقد میها و دوستانه نظريه

اند  جلو گذاشته يمی می داند آه نسلی از آارگران پامحسن حك. خواهد آنها را با بحث و نقد قانع آند گيرد و میقرار مي

توسل محسن حكيمی به  مذهبی هم داشته باشند؛ اما  اند و الحق شايد باورهای اند، لنين نخوانده آه واقعا مارآس نخوانده

 در  آهورده شده است، بلكه همانطاعتراض سازمانآارگری رزمنده و نيست آه او كند اينآه اعتراض هم مياين آارگر

توانست اين حكيمی مي محسن. نشان بدهده آارگر آمونيست را بكوبد و حقيراين سر است آدهد، از نشان می اش نوشته

داری است، آارگر سازمان ده و معترض را بشناسد و  سرمايه مثل هر فعال آارگری ای آه مشكلش واقعا. آار را نكند

آشتار   وآشت"داده است آه بارها توضيح مشكل واقعی خود را بارها واواما . سازمان بدهد با او اعتراضات بيشتری

تحميل وضعيت حاضر به آارگران  های آمونيستی قادر به نقش گروه بهره گيری ازت به تنهائی و بدون و جنايات دول

وميت بخشيدن های پشت قهرمان سازی و عم ريسمان آردن ای است آه تمام آسمان اين همان نكته اصلی." نبوده است
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  .در برابر فعالين سوسياليست قرار داده شود مسلمانان، قرار است" آارگران"به 

 به دست فعالين آارگری می  نيزه پاسداران و حراست، جزوه آمونيستی محسن حكيمی آارگر آمونيستی آه زير سر

 قوانين ؛ آارگران را بر عليهاعتصاب سازمان می دهد را می شناسد و می داند آه ترسو نيست رساند، خط می دهد و

در زير اسالمی آار، آه مسلمان است و عامل شورایبرابراو را در" انصاف"آمال اما او در. ضد انسانی می شوراند

هم ) عامل شورای اسالمی(برای اينكه انگشت نماتر نشود، او  فشار اعتراضات آارگری به دنبال شعارهای آارگران

 .قهرمان بسازدعامل شورای اسالمی آارد؛ مرعوب شده نشان می دهد، آه ازكنلگد مال مي دهد، می شكند؛شعاری مي

  .گيردآارگر آمونيست را می آوبد آه به راحتی آنار مذهبيون و جريانات اسالمی قرار

  !جمهوری اسالمی نماينده سرمايه نيست

می  در همان نوشته!  بر عليه رژيم اسالمی هستندهم با آمونيستها دارد؛ اينكه آمونيستهامحسن حكيمی يك مشكل ديگر

فراطبقاتی است آه آارگرن را به  ای عرصه سياست و مبارزه صرفا ضدرژيمی مبارزهعزيمت بالواسطه از: "نويسد

  ..."تبديل می آند،  داری زائده و سياهی لشكر اين يا آن جناح از سرمايه

مطرح آرده است آه تا  را در برابر آسانی  بحث  سن حكيمی ايناول از هر چيزی اين نكته شايان توجه است آه مح

 نظر می رسد آه بخشی از اين  اآنون به. بود با هم تشكل آارگری درست آنند ديروز با هم در يك محفل بودند و قرار

. وم آننداسالمی معل نتيجه رسيده است آه مشكل آارگران هر چه باشد، اول بايد تكليفشان را با جمهوری محفل به اين

  .ام  موضوع اشاره آردهبه اين"" آميته هماهنگی"پشت صحنه بحران و افول "من در نوشته 

عتراف می آنند آه از آه جز خودشان، همه ا رژيمی   يعنی با. نكته دوم اينكه آارگر با جمهوری اسالمی طرف است

اينكه آارگر قبل ازآارگر. است) anachronistic(عقب مانده و آناآرونيستيك وعملكرد و سياست متحجرنظر قانون و

آودآش . خورد برای روزه نگرفتن شالق می. است آه در اين حكومت به نصف انسان تنزل پيدا آرده است باشد، زن

 دستگاه حكومت نباشددم وجزئی ازاگر .می گيرديض ملی، جنسی، مذهبی، و و و قرارمورد تبع. تحميق مذهبی ميشود

ظاهرا به اين . محسن حكيمی با چنين رژيمی مشكلی ندارد. است آارگر با يك چنين پديده ای طرف. ، غيرخودی است

 تزهای آه به درد ويترينی است   در  دآوری با سرمايه او "ضديت" ماا. هستند" سرمايه ضد"آه ايشان خيلی  دليل 

جمهوری اسالمی نماينده آه  عی باشدتواند مدفقط محسن حكيمی مي. خورد و قالب آردن آنها به آارگران مي ارتجاعی

به تير بسته شده خاتون آباد نگاه آند و بگويد خانواده آارگر تواند به چشمفقط محسن حكيمی مي. ايران نيستسرمايه در

 هادستمزد  تواند به آارگری آهفقط محسن حكيمی مي. يه نمی جنگنداست آه با نماينده سرما ها اين آه مشكل آمونيست

بگويد اعتراضش را به گلوله می بندند،  را دريافت نكرده است و برای آن مجبور شده است اعتراض آند وناچيزش ی

جمهوری  آه قانون آار  بگويد آارگران  به  د توان مي محسن حكيمی  فقط.  نيست جمهوری اسالمی نماينده سرمايهآه 

   .می در آن جمله نقل قول شده گفته استهمه اينها را محسن حكي. در اين آشور نيست قانون آار سرمايه اسالمی

همينجا ميتوان فهميد آه بحران و انزوای  و از. ای مواجه هستيم ها می توان متوجه شد آه ما با چه پديده همين نمونهاز

 .گيرد اين خط آه يك خط راست است، از آجا ريشه می

  یرناصر اصغ
  ٢٠٠٨  فوريه۵


