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  !جنبش کارگری آری، عليه کار مزدی نه

   نقد محسن حکيمیرين  وايرج آذ
  

روی به مغلطه کاری او در نوشته اش سخت . آذرين با انتشار مطلبی طوالنی مدعی نقد نظرات محسن حکيمی شده است
.  آفتابی خواهم کردی و کمونيستی وجدانهای بيدار کارگراست که من زوايايش را در پيش روی واقعيتیاين .  استآورده

 را ندارد، » بارو«سردبير نوشته حاضر به هيچ وجه قصد بررسی ديدگاهها يا کالبدشکافی گرايش سياسی و اجتماعی 
 سال اخيرا دوستان اندکی بر ضرورت انجام چنين کاری 4در طول . بود از پيش انجام می گرفتاين کار اگر الزم 

بل دوستان زيادی با تأکيد بر عدم موضوعيت حرفهای آذرين ها در جنبش کارگری، پرداختن اصرار می کردند و در مقا
به آن را بسيار ناالزم و حتی مضر تلقی می کردند، من با دسته دوم همنظر بودم و کماکان هستم، نگارش اين مقاله کوتاه 

محسن حکيمی، به بدترين تحريفات، به زير نام نقد »  بی راهه سوسياليسم« آذرين در متضمن نقض آن نظر نيست، 
جعل تمامی حقايق مربوط به جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر و به بدترين شکل ترور 

به حرفهای او بايد . شخصيت و حيثيت يک چهره سرشناس و فعال جنبش ضد سرمايه داری کارگران دست يازيده است
يکبار ديگر تصريح و تأکيد می کنم که قصد بررسی، نقد و . ط همين کار را انجام می دهمپاسخ  داد و من در اين جا فق

آناتومی گرايش سياسی و اجتماعی آذرين را ندارم، با اين وجود درک محتوای آنچه آدمها در اين يا آن رابطه مشخص 
. اتی آنها بسيار ساده تر می شودمی گويند در پرتو يک شناخت مختصر از استخوانبندی عمومی افکار و پراکسيس طبق

را مدخل « ....بی راهه« درست به همين دليل من اشاره ای بسيار گذرا، به خطوط کلی نظرات و باورهای نويسنده 
   . می بينم!!! نقد نظرات حکيمی کندوکاو گفته های او در به اصطالحمناسبی برای

  
 شرائط  در راموضوعيت انقالبات کارگری و سوسياليستیاز جمله فعالين سياسی چپ ايرانی است که  ايرج آذرين

را  »دوفاکتو«  و شيوه قبول  نديده است او البته طرح صريح موضوع را به سود خود .کنونی تاريخ منتفی می داند
 کال غيرکارگریه حضور سياسی خود در درون چپ رادي و ادامراهکار مناسب تری برای پيشبرد اين نظر از يک سو

  : آذرين می گويد. ديگر تشخيص داده استاز سوی 
اين نتيجه ای است که . انقالب کارگری برای سوسياليسم در يک سطح جهانی در دستور روز نيست« 

به نظر من اين امر برای همه کشورها و از جمله ايران . های فوق به دست می آيد های بخش از بحث
   )33چشم انداز و تکاليف ص ( » صادق است

  
 3او معتقد است که . ه به دنبال صدور اين حکم به گفته خودش علل امر را به طور سيستماتيک بررسی می کندنويسند

وضعيت سياسی موجود جهان، پراکندگی جنبش سوسياليستی . عامل اساسی به پيدايش شرائط جديد کمک نموده است
!!!  ضلع مثلث علت ها را تعيين می کنندکارگران در سطح جهانی و پيدايش انواع جديد سوسياليسم غيرکارگری سه

آذرين اگر و اماهای مصلحتی معينی را هم در البالی حرفهای خود وارد می سازد، اما او سرانجام  نتيجه نهائی 
  . را به شرح زير تلخيص می کندشباورهاي

البی در  تحليل ما از وضعيت حاضر جهانی به هيچوجه حکمی در باره نامحتمل بودن وقوع شرائط انق«
در وضعيت فعلی جهان معاصر بروز شرائط انقالبی در . نيست) يا کشورهای معين( يک کشور معين 

تحليل از وضعيت حاضر جهانی و وضعيت . کشورهای معين همچنان ممکن و حتی محتمل است
سوسياليسم کارگری در يک سطح جهانی تنها اين را می تواند بگويد که در وضعيت حاضر حتی در 

ت وقوع شرائط انقالبی در يک کشور، احتمال سود بردن طبقه کارگر از اين فرصت و تبديل آن به صور
   )34همان جا ص ( » يک انقالب پيروزمند سوسياليستی بسيار بعيد است

  
اتفاق نظر بورژوازی بين المللی در . آذرين برای اثبات مدعای خويش عالوه بر ذکر علل، شواهدی را نيز بيان می کند
  .رابطه با حادثه کسوو و عراق و شکست انقالب اندونزی از جمله اين شواهد هستند



من در دنباله بحث نشان خواهم داد که طرح نکته فوق از سوی نويسنده چشم انداز و تکاليف چه جا و مکان معينی را در 
اتخاذ کدام سياست ها و راهکارها به بيان ديگر قرار است شالوده . کل سيستم نظری و خط مشی سياسی او تعيين می کند

بحث بر سر وضعيت حاضر . در رابطه با جنبش کارگری باشد، اما پيش از آن بايد فحوای واقعی حکم را کندوکاو کنيم
 کارگری و سوسياليسم در دوره های  انقالب»چشم انداز و تکاليف« دنياست و اين بدان معنی است که در مظان نويسنده 

قبل از اينکه به عمق استدالالت آذرين .  به دالئلی منتفی شده است بعدها کارگران دنيا بوده است اماارمعينی در دستور ک
 به اين بحث مطلقًا به خاطر اثبات يا نفی وجود حی و حاضر شرائط وقوع  پرداختن.سفر کنيم يک نکته را توضيح دهم

به باور من طبقه کارگر بين المللی از . ين گفتگو ندارممن هيچ سمپاتی خاصی به ا. انقالب کارگری و سوسياليستی نيست
مبارزه عليه استثمار و موجوديت . روزی که پديد آمده است با بورژوازی و نظام سرمايه داری در ستيز بوده است

ری و توده های کارگر دنيا بايد در خواب و بيدا. سيستم کاپيتاليستی مسأله هميشگی و لحظه به لحظه کارگران دنيا است
در جريان هر دم و بازدم برای اتحاد محکم تر، سازمانيابی آهنين تر، داشتن افق شفاف تر، حصول آگاهی غنی تر، عليه 

جنبش کارگری در هر ساعتی که آرايش قوا و . استثمار و توحش سرمايه داری و عليه کل موجوديت اين نظام پيکار کنند
هيچ لحظه ای سوسياليسم .  آخر با بورژوازی را دستور روز خود می کندتشکل و امکانات طبقاتی او اجازه دهد، جنگ

و انقالب کارگری از برنامه زندگی و پيکار طبقه کارگر خارج نيست و مثل روز روشن است که توده های کارگر فاقد 
د اتحاد و سازمانيابی ضد سرمايه داری، فاقد تدارک و تجهيز متحد سراسری و طبقاتی عليه اساس کارمزدی، فاق

همپيوستگی مؤثر انترناسيوناليستی، فاقد توان و آمادگی برنامه ريزی سوسياليستی شورائی کار و توليد اجتماعی، قادر 
 معنای تحليل مشخص از شرائط مشخص نه .محو سرمايه داری هم نخواهند بود برایبه انجام يک انقالب پيروزمند 

 های راديکال ارگری و سوسياليسم که جستجوی مناسب ترين تاکتيکاستنتاج موضوعيت يا عدم موضوعيت انقالب ک
 مشکل هيچ . طبقه کارگر است جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدیبرای پيشبرد هر چه موفق تر سازمانيابی

 دست کارگری در هيچ کجای دنيا در وضعيت روز اين نيست که آيا بايد همين حاال انقالب کند يا از انقالب کردن
اين ها توضيح واضحات است و . سلسله جبال عظيم مشکالت در اين وادی نيست، در جای ديگری است!!! نگهدارد؟

 بر سر اينها يا بر سر وجود و عدم شرائط وقوع  انقالب بحث .  نمی باشد هم توهم بافی و لفظ آفرينی مکتبینيازمند هيچ
فتگو پيرامون نظريه ای است که انقالب کارگری و سوسياليسم را به گ. کارگری در امروز يا فردا يا روز ديگری نيست

  است از دستور کار روز طبقه کارگر جهانی خارج ساخته!! مشخصیو جهانیداليل معين و با رجوع به شرائط سياسی 
ب کارگری و  در کتاب وظائف و تکاليف اين است که انقالعصاره کالم نويسنده .  اين گذر به استدالل می پردازدو در

معيارهای مورد رجوع آذرين !! در طول قرن بيستم در دستور کار کارگران دنيا بوده است اما اکنون نيستسوسياليسم 
 را  اين فصلبندی، فروپاشی اردوگاه شوروی يکی از شاخص های اساسیروشن نيست چندان ویفصلبندی تاريخی در 

 در ميان سه ضلعی مشخصی که از قوائم . حال بيشتری اشاره می نمايده نکات عام تر و در عينتعيين می کند، اما او ب
ليستی قدمت تاريخی چندين ، پراکندگی جنبش سوسيا های دوم و سوم مطلقا جديد نيستند مؤلفهاين رخداد ترسيم می کند،

ه رو است و در دبش کارگری سنگين بودهاز ديرباز بر سر جن اشکال مختلف سوسياليسم بورژوائی نيز  سايه،دهه دارد
 نکته جديد .ه است، سالهای مديدی بر نيمی از جهان حکومت داشت»چشم انداز و تکاليف «  کتابتاريخی قبل از نگارش

ما مؤلفه ای که او در اهميتش همه چيز می گويد، ا. است»  اوضاع سياسی جديد« ندی بسيار عام فرمولبين ميان در ا
  . گويد نبيشتر به اين منظور که چيز زيادی

  . اساسی ترين نقش را دارد وضعيت سياسی جديد دنيا  آذرين پيراموندر فرمولبندی » اردوگاه شوروی « سقوط 
به هر رو اکنون با ختم دوران جنگ سرد و با پديده کوسوو استراتژی پيروزی انقالب کارگری در « 

  »  بازانديشی فوری استيک کشور و يا حفظ يک انقالب پيروزمند کارگری در يک کشور، نيازمند 
  

اهميت تقابل دو قطب قدرتمند دنيای سرمايه داری و شرائط دوران جنگ سرد  بر وضعيت روز جهان به طور فی نفسه  
 با آنچه که در عراق و بالکان 1962کافی است برای لحظه ای حادثه خليج خوکها در سال . واقعيتی غيرقابل انکار است

اما سخن . ه است، مقايسه شود، تا ابعاد اين تأثير با برجستگی خاص خود، نمايان گردد سال اخير رخ داد10در طول 
دوره تاريخی مشخصی است که انقالب کارگری در يک  جنگ سرد در تئوری وی . تنها اين نيست» بارو« ير سردب

ستور مبارزات روز طبقه کشور موضوعيت داشته است و با پايان آن انقالب ضد سرمايه داری و برای سوسياليسم، از د
در خوشبينانه ترين حالت می توان گفت که او قطب بندی واحد کل دولتهای بورژوازی  و توان . کارگر خارج می گردد

مشترک اعمال توحش سراسری آنها عليه طبقه کارگر را در سطحی می بيند که به تبع آن، موضوعيت وقوع انقالبات 
می توان تصور کرد که پايان دوران جنگ . ين خوش بينی را حتی می توان بسط دادا. کارگری عجالتًا منتفی می گردد

سرد به آذرين آموخته است که باور به وقوع انقالب کارگری در يک کشور پندار بيهوده ای بوده است و بايد فقط به 
به هر حال . اريا بيرون استجهانی انديشيد، چيزی که البته در تئوريهای وی باز هم از دستور کار روز پرولتانقالب 

اينها خوشبينانه ترين احتماالتی است که می توان پيرامون نقش جنگ سرد در فصلبنديهای تاريخی آذرين بر ذهن خطور 
او !! سی تئوری نويناما هيچ يک از اين حدس ها و گمانه زنی ها با بيشترين بار خوش بينی ها، باالخره مشکل اسا. داد

 که آيا هر چه زودتر دست بهده و نيست ارد جمعيت کارگر سکنه زمين در اساس اين نبوضل چند ميليمع .را حل نمی کند
 آيا درست است که در فاصله مرزهای مشخص جغرافيائی جامعه ای که !؟ه دارندبزنند  يا برای مدتی دست نگانقالب 



 بنيادی عظيم ترين بخش اين جمعيت نفرين معضل!! د؟ند يا نکننکنبد عليه سرمايه داری انقالب ندر آن زندگی می کن
 شده چند ميلياردی اين بوده و اين است که  از زمين و آسمان و شش جهت، آماج بربرمنشانه ترين شکل استثمار نيروی

هر چه بيشتر کار می کنند عميق تر از محصول کار خود فاصله می گيرند، هر .  خويش توسط سرمايه جهانی هستندکار
 زجربارتر از هستی اجتماعی خود ساقط می گردند، هر چه کار می کنند بيشتر بر ند خود را می فرسايچه دردناکتر

سرمايه سرمايه داران می افزايند و خود فقيرتر و فقيرتر می گردند، هر چه بيشتر توليد می کنند پايه های قدرت و 
کم تر می سازند، مشکل بنيادی اين توده کثير استيالی نظام بشرستيز سرمايه داری بر سرنوشت خود را محکمتر و مح

د، بسيار ژرف تر از هر نوع حق و حقوق نچند ميلياردی اين بوده و اين است که لحظه به لحظه شديدتر استثمار می گرد
ان ند، برای فروش نيروی کارشند، نسل بعد از نسل زندگی تبره تر و تيره تری را تجربه می کنانسانی ساقط می شو

د، هر روز و هر دقيقه در جستجوی لقمه ای نان، هزار هزار در اعماق ن چهار گوشه دنيا را طی طريق کندمجبورن
کنند، می تزاق  با تن فروشی مادران و فروش اعضای بدن پدران اران کودکانشند،گردمی آبهای درياها طعمه ماهی ها 

ر يک کشور دست به انقالب بزند يا منتظر طلوع ده و نيست که آيا دسی طبقه ای با اين مشخصات اين نبومعضل اسا
آيا وضعيت سياسی دنيا اجازه انقالب کردن می دهد يا نمی دهد، معضل واقعی و بنيادی !! مان انقالب جهانی شوددسپيده 
 ده و اين است که چه قدر در کليه شرائط و اوضاع و احوال تاريخی اين بوبقاتی و بين المللی و همه نوعی اينها،و ط

د ند و چه نمی توانند بکنن چيست؟ چه می توانان افق پيش رويشحدند؟ به چه ميزان آگاهند؟؟ تا چه اندازه متمتشکل هستند
 در مقابل ند، مقاومت خودد، به چه شکلی آگاهتر و آگاهتر می شوند متحدتر و متشکل تر گردند، چگونه می تواننبکن

اگر . دنرفيت تعرض عليه دشمن طبقاتی را چگونه در خود باالتر ببرد و ظننظام سرمايه داری را چگونه سازمان ده
ن باشد، اگر نيروی سراسری طبقه شان در يک ظرف شورائی متشکل  روشاند، اگر افق پيش روی پيکارشنمتشکل باش

 حتمًا و د، حتمًان، اگر قدرت برنامه ريزی شورائی و سوسياليستی کار و توليد اجتماعی را در خود احساس کنگردد
 آگاه پرولتاريای .دند و مطلقًا به فصلبندی تاريخی دوران جنگ سرد  و غيرسرد هيچ توجهی نمی نماينانقالب می کن
شکرکشی قطب غربی سرمايه انقالبش را از دستور کار خارج  لاگر از عهده انقالب برآيد، در هراس از چنين می کند،

، وگانهای عظيم نظامی قطبی ديگر به اميد عزيمت نا نداشته باشند، اگر تدارک و آمادگی و توان انقالبد ونمی ساز
  . ند وارد دستور کار روز نمی کانقالب را 

  
فصلبندی تاريخی آذرين و استنتاجات سياسی و استراتژيک حاصل از آن، نه مبين نگاه کارگر آگاه و فعالين آگاه ضد 

که کامًال بالعکس، نگاه نمايندگان بخشی از بورژوازی است که سرمايه داری طبقه کارگر به سير حوادث مبارزه طبقاتی 
در برج مراقبت طبقاتی خود، جنبش کارگری کشورها را می پايند و آرزو می کنند تا با فشار زلزله انقالب به گوشه ای 

ی از تدارک و آنان انقالب را مقطع مشخص. از ماشين دولتی جديد سرمايه پرتاب شوند و بر طبقه کارگر حکومت نمايند
سازمانيابی سراسری و شورائی ضد سرمايه داری و قدرت و آگاهی و تجهيز توده های وسيع طبقه کارگر عليه اساس 

اغتنام فرصتی از وضعيت تقابل قوای طبقاتی درون بورژوازی برای سوار شدن بر موج بردگی مزدی نمی بينند، بلکه 
ات و تحميل نوع ديگری از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد بر مبارزات کارگران، به شکست کشاندن اين مبارز

 که محاصره خليج خوکها انقالب کارگری را از دستور کار روزشان  درک می کنند، اينها هستند،بردگان مزدی سرمايه
به دستور روز خارج می سازد و آژير عزيمت ناوگانهای نظامی غول پيکر از آبهای اقيانوس آرام انقالب کارگری را 

 و پايان جنگ سرد به موضوعيت دوران جنگ سرد برای آنان عصر انقالبات کارگری است. کارشان باز می گرداند
انقالبات کارگری عجالتًا پايان می بخشد، اينان هيچگاه و در هيچ شرائطی به يک جنبش کارگری نيرومند سازمان يافته 

کار مزدی فکر نکرده و نمی کنند، کمک به سازمانيابی چنين جنبشی نه و دارای افق روشن سوسياليستی و برای لغو 
اينها همواره و در همه شرائط به . موضوع کار و زندگی آنها که خطری فاحش برای هستی اجتماعی و طبقاتی آنهاست
   صعود نگاه بعنوان پلکان اين دنياامکان صعود سکت و گرايش و حزب خود  به قدرت می انديشند و به جنبش کارگری

عصر انقالبات کارگری برای آنها عصری است که بتوان با اغتنام فرصت، بر موج مبارزات بی افق، فاقد می کنند، 
فاقد دورنمای شفاف لغو کار مزدی، فاقد توان و تدارک الزم برای برنامه ريزی  سازمانيابی ضد  سرمايه داری،

اگر شرائط برای تحقق اين . ار شد و قدرت سياسی را به دست گرفتشورائی و سوسياليستی کار و توليد اجتماعی، سو
  !!!  و نمی تواند باشد طبقه کارگر نيست کار دستورمساز نيست پس انقالب کارگری همهدف هموار و ه

  
در حالی که فروپاشی اردوگاه و پايان دوران جنگ سرد  فصل تازه ای در کارنامه » چشم انداز و تکاليف« نويسنده 

ت سياسی اش گشوده است، در جا به جای نوشته های خويش می کوشد تا به هر حال به اينده تاريخ دل بندد، خود را حيا
به ظهور قطب بندی های نوين دنيای سرمايه داری، به کشمکش ميان اتحاديه اروپا و اياالت متحده، به عروج مجدد 

او فقط به اعتبار وجود اين احتماالت است .  دل خوش سازدروسيه غيراردوگاهی، به قدرقدرتی احتمالی چين در آينده،
اما رعب و وحشت وی از . را به خود نويد می دهد» دستور کار بودن انقالب کارگری«  که بازگشت يک دوران ديگر 

يک قطبی شدن سرمايه داری در روزهای نگارش کتاب به حدی است که همه مؤلفه های ديگر اوضاع اقتصادی و 
ز را نيز يک راست در جهت آسيب ناپديری نظام سرمايه داری و پايان موقت عصر انقالبات کارگری تعبير سياسی رو
در لباس دفاع از نظريات مارکس و زير پرچم انتقاد از کسانی که کاهش شمار کارگران صنعتی را او . می کند



ن می کشد که نهايتًا آب به آسياب همان مستمسکی برای حمله به آموزشهای مارکس قرار می دهند، مسائلی را به ميا
سردبير بارو ضمن طرح درست طبيعی بودن کاهش . تئوريهای ضد مارکسی و ضد کمونيسم طبقه کارگر می ريزد

 بارآوری کار اجتماعی و انطباق اين فرايند با تبيين مارکسی سرمايه داری،  در پروسه توسعهشمار کارگران صنعتی
او می گويد .  به تئوری جديد خود نيل می کند بسيار الزم برای حقانيت دادنسيار نادرست امانتايجی ب  سویباالخره به

 و احزاب سوسيال دموکرات کارگری کشورها را محدود می سازدتنزل شمار کارگران صنعتی، قدرت اتحاديه های  که
 امور موجب توسعه پايه های مادی ات ديگری سوای کارگران رجوع کنند و اينکه همه اينرا مجبور می کند که به طبق

 طبقه در دستور کار موضوعيت انقالب ضد سرمايه داری انواع جديد سوسياليسم بورژوائی می شود و به منتفی شدن
   !!! کمک می رسانندکارگر جهانی

 که  ) يا عمدتًا در اين نيست (به نظر من اهميت اين تحول از يک ديدگاه مارکسيستی در اين نيست« 
اکنون ديگر عمدتًا محل بروز فشار خواست های کارگران ) احزاب مشابه( ب سوسيال دموکرات يا احزا

نيستند، بلکه بيشتر در اين است که روی آوری اين احزاب به نوعی سوسياليسم آشکارا غيرکارگری، 
و قرن سوسياليسم کارگران را با مدعيان تازه ای رو به رو می سازد که سوسياليسم شان خيلی مدرن 

  20ص    » بيست و يکمی است
 اوًال کاهش شمار کارگران صنعتی، همه جا با افزايش چشمگير کارگران در ساير : به کلی فراموش می کند کهآذرين

 نقش و موقعيت او به  کارگر را با،  مارکس و کمونيستهاثانيًا. عرصه های خريد و فروش نيروی کار همراه بوده است
 محدود ،ی کار تعريف کرده اند و طبقه کارگر را به جمعيت معين کارگران صنعتی يا کًال مولدعنوان فروشنده نيرو

نساخته اند، از ديد آنان معلم و فروشنده و بهيار و پرستار و نظافتچی و پستچی يا هر کس ديگری که نيروی کار خود را 
کار و توليد و زندگی و محصول کار خويش می فروشد و با فروش نيروی کارش از  دخالت آزاد انسانی در سرنوشت 

ثالثًا توده وسيع کارگرانی که از کار بی کار می گردند باز هم . ر است و به طبقه کارگر تعلق داردساقط می گردد، کارگ
کارگرند، بخش نيرومندی از ارتش پيکار طبقه کارگر را تشکيل می دهند و به دليل بيکاری به اقشار غيرکارگری مبدل 

 سنگرداران ، از کی تا حاال احزاب سوسيال دموکرات و اتحاديه های کارگری او نمی گويد کهرابعًا!!! گردندنمی 
سوسياليسم که اينک با تضعيف آنها سوسياليسم بورژواپی تقويت و ! انقالب کارگری و سوسياليسم طبقه کارگر بوده اند؟

به اطالع ،  2001 اين تحليل را در سال » و تکاليفچشم انداز«  چرا نويسنده !!؟طبقه کارگر تضعيف می گردد
 اينهمه اسرارآميز سخن می ،زندچرا پيش از اين دست به اين کار نمی زند و چرا حاال که می ! کارگران دنيا می رساند؟

او در اينجا تصريح می کند که روی آوری احزاب سوسيال دموکرات به . د و از صراحت کالم اباء می ورزدران
ليسم آشکارا غيرکارگری، برای وی پديده تازه ای است که طبيعتًا به سهم خود در تئوری جديد وی در زمينه از سوسيا

او اين عقيده خود را در همين فصل از نوشته اش حتی مرتباً . دستور کار خارج شدن انقالبات کارگری نقش جدی دارد
  وضعيت مبارزه طبقه کارگر و دخول و خروج انقالببر» گلوباليزاسيون« در بررسی تأثيرات . تکرار می نمايد

  :کارگری از دستور کار طبقه کارگر بين المللی می نويسد
گلوباليزاسيون با پيامدهای باال رفتن شديد بارآوری کار، نتيجه اش تضعيف بيش از پيش اتحاديه ها « 

 خواهان نوعی و سوسيال دموکراسی سنتی است و تشديد گرايش جديدی که در بهترين حالت
است، فاقد يک افق )  تا حد بی ادعائی در کسب قدرت( سوسياليسم غيرکارگری است که کم سياسی 

و دست باال خواهان ) و همه اينها به دليل محدود شدن قدرت مانور دولت ملی( عمومی اجتماعی است 
ا به يک معنی شايد ي( رفرمهای تدافعی، موضعی و غيرسيستماتيک، نوعی رفرميسم رقيق غيرکارگری 

 خواهد 21وجه مشخصه اصلی سوسياليسم های غيرکارگری قرن ) بايد گفت اکونوميسم غيرکارگری
   21ص »  بود

  
  : سر دبير بارو ادامه می دهد

تدقيق، تجديد نظر و ) و تحوالت بيشتری که مجال بررسی شان در اينجا نيست( همه اين تحوالت « 
و تشکل را برای طبقه کارگر و سوسياليسم کارگری به منظور مقابله تجديد آرايش در تئوری، سياست 

واقعياتی که نامساعد بودن شرائط . با شرائط تازه اقتصادی، سياسی و فکری و فرهنگی الزامی می کنند
   21ص »  و ناآماده بودن طبقه کارگر در لحظه حاضر را تأکيد می کنند

  
ی دنيای سرمايه داری از ديدگاه سر دبير بارو موضوعيت انقالب کارگری را تحوالت جارتا اينجا کامًال روشن است که 

اين نيز بديهی است که در محاسبات  وی . به هر حال و برای دوره ای نامعلوم از دستور کار پرولتاريا خارج کرده است
يين کننده حذف دوره ای تضعيف اتحاديه های کارگری و سوسيال دموکراسی به تبع گلوباليزاسيون از عوامل بسيار تع

 از منظر تئوری و بينش طبقاتی ايشان اتحاديه ها و احزاب !!!ری از برنامه کار طبقه کارگر استانقالب ضد سرمايه دا
 االن به دليل تضعيف ناشی از فشار اما!!!  جبهه سوسياليسم کارگری بوده اندياد شده قبًال سنگر يا الاقل نيروی پشت

 اين مسأله در کنار عوامل ديگری مانند يک قطبی شدن قدرت !!!ن اين نقش را ادامه نمی دهندسيوپيشروی گلوباليزا
سرمايه در جهان ضرورت تجديد نظر در موضوعيت انقالبات کارگری را مبرم ساخته است و سردبير بارو به 



ر دست خودشان ندهند و انقالب کارگران جهان اخطار می کند که معنی شرائط جديد را بفهمند، استراتژی ياد بگيرند، کا
 ی خود سخت تقاضا می کند که باوراو البته در همان حال و در مباحث بعد !!! را از دستور کار خود خارج سازندکردن

هداف سوسياليسم  نقيض ضرورت پيگيری مصرانه ااستراتژيک حاصل از آن،به مشخصات دوران نوين و استنتاج 
سبت ليستی از برداشت های احتمالی مختلف متناظر با وضعيت سياسی موجود توسط به همين منا. کارگری تلقی نشود

 رفرميستی ارزيابی می نمايد و اصرار می ورزد که هدف تالش او  کامًالگرايشات گوناگون را رديف می کند، آنها را
او با چنين جمعبستی ت، يافتن راهکارهای مناسب اين دوران برای تقويت و تحکيم گرايش سوسياليستی طبقه کارگر اس

از بحث خويش و با تأکيد مؤکد بر  داشتن عزمی جزم برای يافتن راهبردها و راه حلهای تقويت جنبش سوسياليستی 
کارگران، در بطن دوران جديد، به گفتگوی خود پيرامون اوضاع سياسی روز  و موانع اساسی سد راه سوسياليسم ادامه 

دنيای سرمايه داری در ممالک غربی پايه های اليزاسيون و سير تحوالت اقتصادی  آذرين می گويد که گلوب. می دهد
مادی عروج سوسياليسم بورژوائی را گسترش داده است و در کشورهای آسيائی و امريکای التين و ساير ممالکی که او 

دی الزم برای سرکشی و می خواند، تمامی زمينه های اقتصا! »سرمايه داری از لحاظ صنعتی عقب افتاده« آنها را 
سوگندهای غليظ و شديد پای بندی به مبرميت مبارزه !! رده استميدان داری يک رفرميسم نوين کارگری را پديد آو

برای استحکام سوسياليسم کارگری و حفظ ميراث مارکس، قدم به قدم با ابداع تئوريک موانع عظيم طی اين مسير، 
 نسل کارگران صنعتی، تضعيف اتحاديه های کارگری و احزاب سوسيال در غرب پروسه انقراض. همراهی می شود

دموکرات، تاخت و تاز هر چه گسترده تر سوسياليسم بازار و انزوای سوسياليسم کارگران را به بار می آورد و در شرق 
 چندانی برای رفرميسم نوپای وسيع کارگری مجال!! يا کًال بخش ديگر دنيای سرمايه داری که صنعت پيشرفته ندارند

  . عرض و اندام سوسياليسم طبقه کارگر باقی نمی گذارد
 کارگری در قرن بيست و يکم غرب، معضل مقابل سوسياليسمدر کشورهای پيشرفته سرمايه داری « 

اين است که کاهش نسبی و مطلق کميت طبقه کارگر صنعتی و در نتيجه افزايش نسبی و مطلق کميت 
در جهان . زمينه عروج انواع تازه سوسياليسم های غيرکارگری می شود) !!!!؟؟؟(اقشار غير کارگر 

. سوم بر عکس رفرميسم به مثابه يک گرايش غيرسوسياليستی در خود طبقه کارگر پايه مادی می يابد
اين معضالت متفاوت دو روی يک سکه اند، چرا که هر دو ناشی از تحوالت عينی ای هستند که نتيجه 

   پرانتز از من است 54ص »  ....جهانی معاصرندسير سرمايه داری 
  

سنت مارکس و فعالين کارگری پای بند آموزش های مارکس اين بوده است که آناتومی جامعه موجود را در بطن شيوه 
آذرين هيچ نيازی به اين کار احساس نمی کند او جامعه و کل جهان را بر اساس آنچه که در . مسلط جستجو کنند توليد 
 وی نئوليبراليسم فاز نوينی  اولترا راستهایفي در برج عاج تئوری باصور کرده و می خواهد باشد، تحليل می کند،ذهن ت

 از پرولتاريا را در شرق و غرب عالم به مکنت و نوا و جاه و جالل ليد سرمايه داری است که بخشیاز انکشاف شيوه تو
 نادرستبه نظر نمی رسد که توضيح !! ! تبديل می کندرکارگرغييک راست به می رساند و اقشار وسيعی از آنها را 

آنچه طبقه کارگر در نقطه نقطه کره زمين به طور ثانيه به . بودن اين حرف نياز هيچ کارگری در هيچ کجای دنيا باشد
 و  است دادهدر پيش روی آنها قراررا  و توهم آفرين بودن اين پنداربودن نادرست ثانيه تحمل می کند به اندازه کافی 

مطلقًا قرار نيست، اقشاری از کارگران را غيرکارگر سازد و فاز کنونی حيات شيوه توليد کاپيتاليستی قرار می دهد، 
 .بورژوا کند يا اينکه پايه های مادی وسيع ظهور آريستوکراسی کارگری و رفرميسم راست اتحاديه ای را بگستراند

 و دژخيمانه ترين اشکال تشديد استثمار و بيحقوقی و ستمکشی نيروی کار در سازماندهی گسترده ترين کامًال بالعکس،
بايد با نگاهی مارکسی به موقعيت کنونی شيوه توليد سرمايه . سرتاسر جهان تنها مؤلفه خصلت نمای واقعی اين فاز است

ر شروع شرائط ما د. داری در مقياس بين المللی خيره شد تا عمق واقعيت اين موضوع به درستی درک گردد
در دوره ای به سر می بريم که توليد سرمايه داری ديرزمانی است که . امپرياليستی توليد سرمايه داری زندگی نمی کنيم

 خود از سرمايه وجود  در همه جا و در بند بندجهان م. در اقصی نقاط کره ارض نيز به شيوه توليد مسلط تبديل شده است
به گونه ای که غول آساترين نرخ . نيک سرمايه در سطح جهان سر به فلک کشيده استمتوسط ترکيب ارگا. اشباع است

اضافه ارزش حاصل از استثمار پرولتاريای بين المللی نيز نرخ سود دلخواه و مطلوب و مورد نياز بازتوليد کل سرمايه 
يد انباشت  و نيروی کار به برخالف آغاز قرن بيستم که صدور سرمايه به حوزه های جد. جهانی را تضمين نمی کند

داری را برای مدتی حل و فصل کند، فاز کنونی غايت ارزان کشورها می توانست واقعًا معضل نظام سرمايه 
دليل آن روشن است، حجم عظيم سرمايه ای که در دنيا موجود . گلوباليزاسيون چنين بردی برای سرمايه داری ندارد

ترکيب آلی ( تر است، نسبت سرمايه ثابت و متغير موجود  رت باری افزوناست در قياس با آن دوران به صورت حي
 است، اما با  شدهنرخ اضافه ارزش ها مسلمًا چندين برابر. به طور وحشتناکی باالست در مقايسه با آن زمان) سرمايه

. ايه را حل نمی کند مشکل بازتوليد سرم،کنونیعظيم سرمايه های انباشت شده و متوسط ترکيب ارگانيک حجم توجه به 
در چنين وضعی تنها راه پيش پای بورژوازی جهانی تعميق و تشديد بدون هيچ حد و مرز استثمار توده های کارگر در 
سراسر جهان، قلع و قمع سراسری امکانات اجتماعی و رفاهی تا کنونی طبقه کارگر اروپای غربی و کاناد و جوامع و 

های ديگر جهان در باتالق سيه روزی و فقر و بيحقوقی هر چه ژرف تر  مشابه و غرق کردن طبقه کارگر بخش



اين واقعيتی است که جريان زندگی روز کارگران دنياست و چشم باز هر کسی در هر گوشه جهان . کاپيتاليستی است
  موجود می تواند آن را رؤيت کند

  
شمار کارگران بيکار چند کشور عظيم صنعتی ،  به نگارش چشم انداز مشغول بودسردبير بارو، در همان روزهائی که

امواج بی امان قلع و قمع .  ميليون را پشت سر می گذاشت40ی  ميليون و به روايتی حت15عضو اتحاديه اروپا مرز 
، سوسيال دموکراسی که  طبقه کارگر اروپا سلب می کرد مجال نفس کشيدن را ازامکانات معيشتی و رفاهیحداقل 

پيشينه سترگ سنگرداری سوسياليسم کارگری بر سينه اش نصب کرده است، در تحميل سياست ها و سردبير بارو نشان 
 جانفشانی سوسيال دموکراتيک دريغ   نوع کارگر کشورها، از هيچ توده های بر،طرحهای اقتصادی نئوليبرالی سرمايه

در کار  دموکرات را از پشت بسته و نمی ورزيد، اتحاديه های کارگری در همين زمينه بعضًا حتی دست احزاب سوسيال
ند، ددست بخش های راست تر بورژوازی را فشار می دا ،سرمايه ها دلخواه  نرخ سودوفاداری به اهميت حفظ

بيمارستانها و مدارس و امکانات نگهداری از سالخوردگان و مهد کودکها و همه آنچه که کارگران روزی، روزگاری به 
ان تهاجم سرمايه داری بود،  لشکر عظيم کارگران بيکار اروپای شرقی و مناطق ديگر دنيا دست آورده بودند، اسير طوف

 تن فروشی ميليون ميليون زنان بيکار ، به سوی اروپای غربی سرازير بود، در کنار عظيم ترين غولهای صنعتی قاره
 گسترش تاريخًا بی سابقه پايه های ، از درون اين وضعيتآذرين .تنها طريق امرار معاش اين بخش از طبقه کارگر بود

دليل او نيز مشخص است، اين که سوسيال دموکراسی و اتحاديه های !!! مادی سوسياليسم بازار را استنتاج می کند
ی خالی آنها را کارگری زير فشار شرائط ناشی از گلوباليزاسيون تضعيف می شوند و  در اين ميان سوسياليسم بازار جا

جا به جائی جز اين خواهد بود که ميليون ميليون کارگر بيکار و نيم که چنين شود، آيا معنای اين کفرض . پر می سازد
گرسنه و غرق در باتالق سيه روزی ناشی از توحش نئوليبرالی نظام سرمايه داری با کوله بار بسيار عظيمی از يأس و 

 دنبال بديل تازه ای برای دفع تهاجمات خشم نسبت به اتحاديه ها و احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی به
جنايتکارانه سرمايه داری می گردند؟ اگر چنين است که يقينًا چنين است و نويسنده چشم انداز هم آن را باور دارد، سؤال 

هيچ پايه و مايه و زمينه ای برای باليدن و توسعه و عروج بعدی اين خواهد بود که چرا اين شرائط با اين مختصات 
چرا افق آفرينی های گمراه کنند، اتوپيائی و توخالی سران سوسياليسم بازار از !! اليسم طبقه کارگر نمی گسترد؟سوسي

تمامی ظرفيت الزم برای جذب و جلب و سازماندهی و به صف کردن صدها ميليون توده های کارگر گرسنه بيکار و 
تژی پيکار ضد کار مزدی اين طبقه هيچ حرفی برای شاغل قاره برخوردار است اما سوسياليسم طبقه کارگر و استرا

چرا موفقيت اولی مفروض است و دومی بايد فقط به جبر خروج . بيرون رفتن از وضعيت موجود نمی تواند داشته باشد
  طبقه کارگر بايد بر کرانه های اين شرائطچرا فعالين کمونيستو باالخره . خود از دستور کار طبقه کارگر ايمان بياورد

  !! به سوک سوسياليسم کارگری بنشينند و به خيل بردگان مزدی سرمايه عروج سوسياليسم بازار را بشارت دهند؟؟
  

، متافزيکی تر، متوهمانه تر و نادرست تربخش بعدی تحليل آذرين از عوارض گلوباليزاسيون از بخش نخست آن بسيار 
 ايران در عمق  کشورهائی مانند تر اقتصاد سرمايه داریتوهم آفرين تر است، او معتقد است که ادغام هر چه عميق

برنامه ريزی های متمرکز صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و صندوق تجارت جهانی پايه های اقتصادی الزم 
وی ادامه می دهد که شعاع تأثير . يع کارگری را در جامعه فراهم می سازدبرای رشد و بلوغ و عروج يک اشرافيت وس

درت مانور اين اشرافيت نوين کارگری به حدی خواهد بود که سوسياليسم طبقه کارگر را هر چه بيشتر به حاشيه و ق
!!! خواهد راند و رفرميسم راست سنديکاليستی را ميدان دار صحنه تقابل ميان بورژوازی و پرولتاريا خواهد ساخت

به خود اجازه طرح چنين نکاتی را می دهد که نازک ترين !  در زمانی با اطمينان و اعتماد به نفس کامل؟سردبير بارو
زير فشار تعرضات توحش بار نئوليبرالی گلوباليزاسيون،  بخور و نمير طبقه کارگر ايران درست در اليه دارای نان
آنچه در اين سالها دامنگير کارگران .  استشدههای ديگر اين طبقه به بدترين شکلی از هستی ساقط  بسان همه بخش

از .  است شده است به اندازه کافی برای همه شناختهگرديدهحوزه نفت و ذوب آهن و معلمان و پرستاران و مانند اينها 
هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای که بگذريم، نويسنده چشم انداز و تکاليف تنها کسی است که بر بهبود وضع زندگی 

  . و تحوالت اقتصادی آينده سرمايه داری ايران انگشت می گذاردبخشی از طبقه کارگر و احتمال بهتر شدن آن در پرت
  

از نادرستی تحليل آذرين که بگذريم دو سؤال اساسی در رابطه با اين نوع افق آفرينی های وی مطرح است که او بايد به 
شی از طبقه کارگر لوباليزاسيون به بخ فرضی کامًال غيرواقعی که مثًال گباز هم فرض کنيم و البته. آن پاسخگو باشد

سؤال اين است که چرا اندکی بهبود در وضعيت زندگی اين !!! برخی کشورها امکانات رفاهی و زندگی بهتر کرامت کند
بخش طبقه کارگر بايد سوسياليسم کارگری را از دستور کار کارگران دنيا ولو گذرا خارج سازد؟؟ سؤال بعدی اين است 

پای غربی پايه مادی بی اعتبار شدن سوسياليسم کارگری است و هم رفاه يک قشر از که چرا هم فقر بيشتر کارگران ارو
قبای ژنده خود را به کجای «  بايد کارگران کشورهای ديگر عين همين نتيجه را به بار می آورد؟ باالخره طبقه کارگر

  ؟ » اين شب تبره بياويزد؟
  



همه جا مکان  در تئوری های آذرين لی پول يا بانک جهانی،لگلوباليزاسيون و الگوهای جديد اقتصادی صندوق بين الم
را احراز می کنند، در اين تئوريها طبقه کارگر جهانی در کليه مناطق گيتی سوای قبول » جبر تاريخ « حلقه های آهنين 

قطعی در حيات به بيان صريحتر فاز جديد گلوباليزاسيون سرمايه م. هيچ راه چاره ای نداردقطعی محقق شدن اين الگوها 
نظام سرمايه داری به عنوان يک نظام بشرستيز ميرا، از بين رفتنی و آماج مبارزه طبقاتی کارگران مورد بحث  نيست، 

او . بلکه کامًال بالعکس در مکان حلقه ای از تداوم حيات تاريخی يک نظام ماندگار و فناناپذير مورد توجه قرار می گيرد
 را جبر نظام سرمايه داری، اما خود اين نظام را منحط و نابود شدنی تلقی کند،  نتيجه عکس به جای اينکه گلوباليزاسيون

ادغام اقتصاد کاپيتاليستی کل جوامع در برنامه ريزی متمرکز و سراسری صندوق بين المملی پول را جبر . می گيرد
 !! راآذرين کل استراتژی خويش.  می گيردتلقی می کند و بر اين مبنی بقای موجوديت سرمايه داری را محتوم!!! تاريخ 

  . بر همين پايه مستقر می سازد!!! می بيندا استراتژی پرولتاريای سوسياليستکه او آن ر
ادغام در بازار جهانی يک جبر تاريخی است که از روز نخست با بسط مناسبات سرمايه داری همراه « 

اند اين باشد که آيا چنين انتقالی مفيد است يا نه، بنا بر اين سؤال اصلی برای طبقه کارگر نمی تو. است
  »بلکه سؤال اين است که در برابر اين انتقال چه بايد کرد

   
آنچه واقعی است اين است که مرحله کنونی گسترش شيوه توليد سرمايه داری اجبار موجوديت اين نظام و فاز تازه ای  

حطاط تاريخی و زوال پذيری محتوم اين شيوه توليد و مناسبات در گذار تعميق هر چه بيشتر بشرستيزی و توحش و ان
تمايز سرمايه داری اواخر قرن بيستم با شروع اين قرن دقيقًا در همان چيزی  اساسی ترين وجوه يکی از. اجتماعی است

نکشاف شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری با ا. ف می شودياست که توسط آذرين به طور کامل باژگونه و تحر
 قاره 3پروسه بسط شيوه توليد کاپيتاليستی در تمامی کشورهای فئودالی آن روز و به طور مشخص در تمامی ممالک 

آسيا، امريکای التين و افريقا، اقشار جديدی از بورژوازی را با علم و کتل ضد امپرياليسم خلقی وارد ميدان مجادالت 
زی که وسيع ترين بخش آن از همان آغاز در پيوند با قطب سرمايه داری اقشاری از بورژوا. اجتماعی بين المللی ساخت

 با پيش کشيدن جبهه واحد ضد امپرياليستی، جمهوری خلق، ايجاد  قرار داشتند، اين اقشار،)اردوگاه سوسياليسم( دولتی 
کننده ديگر و با راه رشد غيرسرمايه داری و دهها ايده های کاپيتاليستی گمراه !!! سرمايه داری مستقل و ملی

برخورداری از حمايت گسترده سياسی، نظامی و بين المللی اردوگاه برای مدتهای طوالنی کل جنبش کارگری بخش 
سرمايه داری اواخر قرن . ندعطيمی از دنيا را در افق بافيها، راهکارها و استراتژی سراسری طبقاتی خود غرق کرد

فاز جديد . با رويه معکوس آن آميخته است ظرفيتی ندارد که دقيقًا و شروع قرن بيست و يکم نه فقط چنينبيستم 
 فاز جايگزينی اشکال توليد ماقبل  قاره نيست،3د توده های دهقان کشورهای گلوباليزاسيون سرمايه داری فاز خلع ي

ست، اينها همه  نيجديدی از بورژوازی در وسعت جهانی فاز ظهور اقشار ا شيوه توليد جديد نمی باشد،سرمايه داری ب
از اين گذشته و .  به پايان رسيده استصورت گرفت و دوران آنها مدتها استتحوالتی بود که در شروع قرن بيستم 

بسيار مهمتر آنکه مرحله کنونی گلوباليزاسيون با مشخصاتی که قبًال اشاره کرديم، با اشباع سراسری جهان از سرمايه و 
سرمايه داری رفيت جديدی برای رهائی هيچ ظ به هيچوجه المللی و ساير مؤلفه هامايه بين متوسط فاحش ترکيب آلی سر

تعمق در اين مشخصه ها گويای اين حقيقت است که . از بحران ساختاری و سراسری ديرپای موجود پديد نمی آورد
 مبدل خواهد رپرولتارياغي پرولتاريا را به ،درست بر عکس آنچه آذرين می پندارد، فاز تاره گلوباليراسيون نه در غرب

فقط اين آرزوئی است که . ساخت و نه در شرق و ساير نقاط دنيا پايه های گسترده رفرميسم را استوار خواهد ساخت
  .مصلحان بورژوازی و رفرميستهای راست سنديکاليستی می توانند آن را خواب بينند

     
روايت او از . سرمايه داری به طور کامل وداع  گفته استبا جوهر تبيين مارکس از »  چشم انداز و تکاليف« نويسنده 

او از زيج تيره همين روايت اولترا راست . تحوالت تاريخی اين شيوه توليد يک تفسير عميقًا راست بورژوائی استسير 
يسم را از پرونده انقالبات کارگری را عجالتًا مختومه اعالم می دارد، سوسيال. ليبرالی به سير حوادث نظر می اندازد

دستور روز جنبش کارگری خارج می سازد، اجبار فاز جديد گلوباليزاسيون در موجوديت سرمايه داری را جبر تاريخ 
ماندگاری سرمايه داری تبيين می نمايد و به دنبال همه اينهاست که سفر تئوريک خود را به ديار ايران و جوامع مشابه 

ونه ارزه طبقاتی جاری در دنيا را اينگت که جهان را و نظام سرمايه داری و مبآغاز می کند، او تصميم خود را گرفته اس
در اين سفر روحانی به . ببيند و الجرم بايد حتی همه باورهای گذشته خود را نيز دستکاری کرده و با آن منطبق سازد

در می بايد که تا حاال اشتباه !! ايران با جامعه ای مواجه می شود که اگر چه ظاهرًا سرمايه داری است اما صنعتی نيست
و بايد بساط تعليم و تلمذ در محضر استادانی چون مرتضی محيط، کاظم علمداری و رحيم رحيم زاده !!! داشته است

بايد از آنها بياموزد که صنعت در ايران . اسکوئی و طيف اقتصاددانان ناسيوناليست جنبش ارتجاعی دوم خرداد پهن کند
 و بورژوازی صنعتی بسيار عقب مانده و سرمايه داری ايران يک سرمايه داری توسری خورده !!!رشد نکرده است

 35سرمايه داری ايران يک کشور سرمايه داری نيمه صنعتی است، اين تحولی است که به طور قطعی از «  !!!است
چشم انداز و تکاليف در آخر   کتاب   )40همان منبع ص (  »   سال پيش آغاز شد25به نحو شديدتری از  سال پيش و 

.  خورشيدی مقارن می گردد40 سال پيش از آن با سال آخر نيمه اول دهه 35 خورشيدی نوشته شده است و 1379سال 
در آن زمان جامعه ايران يک دوران انکشاف صد ساله رابطه خريد و فروش نيروی کار را در پشت سر خود داشت و 



.  به شيوه توليد مسلط اين جامعه تکامل يافته بودحات ارضی امپرياليستی، اصالشيوه توليد سرمايه داری با اجرای
سردبير بارو بر پايه مفروضاتی که در ذهن خود خلق نموده است و قرار است در همه جا نقش پايه های مادی تعيين 

 سال چندينان حاصل می کند که او اطم. استراتژی وی و پرولتاريا را ايفاء کند، همه اين مسائل را يکجا از ياد می برد
پس ار تسلط جامع االطراف شيوه توليد سرمايه داری در ايران، تازه  پروسه تحول سرمايه داری جامعه به نقطه شروع  

  !!! خود پا نهاده است
  

 داد که  در مقطع انقالب بهمن طبقه کارگر جوان ايران نشان« : دستيافت بعدی سفر تئوريک آدرين به ايران اين است که
و پاسيو »  در خود« است، حال آنکه بورژوازی به دالئل تاريخی، صرفًا به مثابه طبقه ای » برای خود« طبقه ای 
، همراه با تناقض  ماقبل سرمايه داری مشاهده می کنيم که تمامی مؤلفه ها و مشخصات يک برهوت لم يزرع. ظاهر شد

من کامًال روشن . تئوری اولترا راست ليبرالی کنار هم چيده می شوندبافی های طبيعی مورد نياز برای تکميل ساختار 
خواهم ساخت که هر کدام از اين بندها و نکات قرار است چه نقش جدی در تنظيم نقد ليبرالی نئوليبراليسم که دستور کار 

 به پايان دهه 19 قرن نقطه شروع پروسه انکشاف سرمايه داری در ايران از اواخر. سردبير بارو است به عهده بگيرند
شدن را    در يک جامعه نيمه صنعتی که همان تازگيها روند سرمايه داری57 قرن بيستم انتقال داده می شود، انقالب 60

در « پاسيو و» دالئل تاريخی« و بورژوازی آن به !! جامعه ای که صنعتی نيست. شروع کرده است به وقوع می پيوندد
و پس از انقالب بهمن هم تازه به قدرت سياسی !!! ش اصًال در قدرت سياسی قرار نداشتهطبقه سرمايه دار. است» خود

بايد صنعتی شود و طبقه  ی که برهوت تمام عياردر يک کالم،!!! صادی هم نمی شودو طبقه مسلط اقت!!! نمی رسد
م هر چه ژرف تر اقتصاد بورژوازی آن به قدرت برسد و همه اينها در گرو ورود موج جديد گلوباليزاسيون و ادغا

سط دولت جديد تئوری جايگزينی دولت بورژوازی تو. جامعه در الگوهای صندوق بين المللی پول و بانک جهانی است
 نادرست پرداخته ذهن آذرين جوانه می زند و درست به همان اندازه  از بطن همين مفروضات ساخته و بورژواها نيز
  . بافيهای او نادرست هستنداجزاء تئوری و نظريه است که ساير 

  
سر دبير بارو در هموار سازی راه موضوعيت دادن به نقد ليبرالی نئوليبراليسم و تحميل اين نقد بر جنبش کارگری به 
طور طبيعی به مسأله دولت گذر می کند و در اينجاست که زير فشار ملزومات توجيه مفروضات بی پايه ذهنی خود، 

مارکس تأکيد دارد « : لت فرود می آورد، او می گويدرا راست را بر آموزشهای مارکسی دوتيشه يک تحريف عميق اولت
 » ر جامعه مدرن هر چه بيشتر به صورت نهادی قائم به ذات و مستقل، با منافع ويژه خود جلوه می کندکه دولت د

   )140همان کتاب، ص ( 
  

. ان تفاوت دارد از زمين تا آسم در باره دولت می گويد آنچه مارکسآنچه در اينجا به مارکس نسبت داده می شود با
مارکس صحبت از اين می کند که طبقه حاکم می کوشد تا منافع و افکار و تمايالت و انتظارات خود را به مثابه منافع 

دولت  کند و درست به همين اعتبار دولت خود را نيز یعام  جامعه يا در واقع منافع مشترک کل طبقات اجتماعی معرف
  :مستقل از منافع اين طبقه و آن طبقه و در مکان دولت کل طبقات و جامعه القاء نمايد، مارکس همچنين می نويسد که

از آنجا که دولت شکلی است که افراد طبقه حاکم منافع مشترک خود را در آن بيان می کنند و در آن کل جامعه مدنی « 
می آيد که همه نهادهای عمومی به کمک دولت مستقر می شوند و شکلی يک دوران تجسم می يابد، اين نتيجه به دست 

 بر مبنای اراده  و آن هم بر مبنای اراده ای است که از پايه واقعی خويش يعنی توهم به اينکه قانون.  يرندسياسی می گ
  ) 112ايدئولوژی آلمانی، ترجمه فارسی ص ( »  اراده آزاد جدا شده است از اينجاست

  
س اين نيست که دولت بورژوازی به طور واقعی به نهادی قائم به دات و جدا از طبقه بورژوازی و در نتيجه حرف مارک

 است که بورژوازی می کوشد تا دولت طبقه بلکه بنياد سخن وی اين!! اتی تبديل می شودبه يک آپارات سياسی فراطبق
از اين که بگذريم دولت .  عظيم طبقه کارگر جا بيأندازدخود را اين چنين بنماياند و در افکار عمومی و باور توده های

درست به همان گونه که مارکس تصريح می کند شکلی است که کل جامعه مدنی يک دوران در آن تجسم می يابد و بر 
همين اساس دولت سرمايه داری ساختاری است که کل جامعه سرمايه داری، جامعه مبتنی بر رابطه خريد و فروش 

 دولت در جامعه معاصر فراساختار سياسی و مدنی سرمايه به عنوان يک رابطه .در آن مجسم می گرددر نيروی کا
آنچه را که سرمايه به . اجتماعی است، نهادی است که نظم توليدی و سياسی و مدنی سرمايه توسط آن تضمين می گردد

 به صورت قانون و نظم مدنی و سياسی بر بازتوليدش اقتضاء و تقرير می کند،عنوان مصالح و منويات و ملزومات 
 با دستگاههای سرکوب نظامی و پليسی اش از اين نظم در مقابل اعتراضات و خيزشهای ،طبقه کارگر اعمال می نمايد

دستگاههای برنامه ريزی و قانون پردازی  سرمايه اجتماعی شخصيت يافته در شکل طبقه کارگر دفاع می کند، دولت
 که سرمايه حکم می کند به قانون و نظم تبديل می نمايد، برای اين وجود دارد که کارگر هميشه است، دولت آنچه را

کارگر و برده مزدی باقی بماند و سرمايه دار هميشه سرمايه دار باشد، سرمايه يک رابطه اجتماعی است و دولت نهاد 
 محصول کار و توليد طبقه کارگر و مظهر سرمايه. تحميل اين رابطه اجتماعی بر کل توده فروشنده نيروی کار است

دولت رابطه توليد سرمايه و . انفصال همه سويه اين طبقه از برنامه ريزی کار و توليد و سرنوشت زندگی خويش است



د؛  کند و بر کل کارگران اعمال می نماي میشت کار و توليد خويش را پاسداریسقوط کامل کارگر از دخالت در سرنو
گی از کل سرمايه اجتماعی و بر پايه مصالح و ملزومات بازتوليد آن، محتوای آموزش و چه بايد انديشيدن دولت به نمايند

و چه خواندن و چه نخواندن انسانها را تعيين می نمايد، دولت از طريق سازمانهای مدنی و اجتماعی تابعه خود نسبت 
دولت به اعتبار ايفای همه اين . ا برنامه ريزی می کندميان کار اضافی و الزم به نفع سود حداکثر سرمايه اجتماعی ر

نقش ها نهادی است که دولت سرمايه داری است و انفکاک و تقسيم بندی آن به دولت بورژوازی و بورژواها ربطی به 
  .روايت مارکسی و سوسياليستی و کارگری مقوله دولت ندارد

   
ان جرح و تعديل معادالت ذهنی سردبير بارو، با هدف توجيه  موجودی است که در جري و نه بورژوازیواهادولت بورژ

 اين نظريه بافيها الزمند تا اساس سلطه ساليان دراز طبقه .نقد ليبرالی نئوليبراليسم از اندرون ذهن وی متولد می گردد
نياد و بورژوازی در جامعه و استيالی تاريخی طوالنی مدت رابطه خريد و فروش نيروی کار بعنوان شالوده و ب

تا القائات گمراه ساز و مسموم . سرچشمه تمامی استثمار و ستمکشی و بی حقوقی طبقه کارگر از انظار پنهان گردد
سران حزب توده پيرامون نقش بناپارتيسيی رژيم شاه يا شائبه پردازيهای بی پايه مخرب وارثان آن حزب در باره 

ديشه فعالين کارگری پراکنده شود و تا سرحد امکان راه بر رويکرد بناپارتيسم جمهوری اسالمی يکبار ديگر در فضای ان
آذرين در اين بخش از بحث با اصرار می کوشد که  . ی لغو کار مزدی طبقه کارگر سد گرددضد سرمايه داری و برا

جامعه دولت بورژوازی را دولتی غير از دولت طبقه سرمايه دار و متناظر با وجود شرائط اقتصادی و اجتماعی يک 
 تأکيد وی بر نيمه صنعتی بودن جامعه در يکجا و .عقب مانده غيرصنعتی در حال گذار به سرمايه داری معرفی کند

خالی بودن جای دولت بورژواها در جای ديگر بسيار حساب شده است و در ساختار نظريه بافی تمام عيار ليبرالی و 
   . او از يک انسجام برخوردارندضد مارکسی

 از نظر سياسی فت که در همه موارد دولت سرمايه،وان يک حکم انتزاعی می توان گ به عن« 
حال به سبب قدرت طبقه کارگر يا به خاطر مقاومت . ( بورژوازی توان گرفتن قدرت سياسی را ندارد

 و از نظر اقتصادی الگوی )طبقه حاکم سنتی يا به خاطر درجه ناچيز انکشاف مناسبات سرمايه داری
می بايد و می تواند بدون توجه به ) انکشاف و رشد سرمايه داری ( برای انباشت سرمايه ضروری  

    148ص »  منافع بخشی اقشار بورژوازی  برقرار گردد
 در قدرت سياسی يک  ايرانتأکيد من بر باور آذرين به عدم حضور بورژوازی.  تذکر يک نکته در اينجا مهم است
الی که شايد م، سؤه ا وی را در اين زمينه نقل کرد های صريح گفتهمواردی ازت، من برداشت ضمنی از حرفهای او نيس

يه داری بودن جامعه ايران صحبت به س چرا او در عين حال از دولت بورژوازی ايران و سرماپيش آيد اين است که پ
ی محيط يا راست ترين در نظر بياوريد که کسانی مانند مرتض. پاسخ اين سؤال کامًال روشن است. ميان می کشد

 و  ايرانها نيز نفس سرمايه داری بودن جامعه  و مانند اين!!»سرمايه داری وابسته« مائوئيستهای سابق، طرفداران تز 
 بحث بر سر فرمولبنديها و الفاظ نيست، نبنا براي. در اين جامعه را نفی نمی کرده و نمی کنندحاکميت دولت بورژوازی 
  . ونی است که بر الفاظ بار استگفتگو از محتوا و مضم

  
کنار هم  يکجا در به آنها اشاره کرديم، به صورت تيتروار و بسيار مختصر مختلف بحث ايرج را که مااگر حلقه های 

پايان : تصوير روشنی از ساختار مفروضات و پيش نهاده های دهنی او به شرح زير در دست خواهيم داشتقرار دهيم 
کارگری و سوسياليسم را عجالتًا از دستور کار پرولتاريای جهانی خارج ساخته است، وضعيت دوره جنگ سرد انقالب 

سياسی دنيای روز و فاز جديد گلوباليراسيون سرمايه داری در کشورهای غربی بخش وسيعی از طبقه کارگر را به 
ل مختلف سوسياليسم بورژوائی و اقشار غيرکارگر تبديل کرده و می کند، اقشاری که پايه مادی و اقتصادی عروج اشکا

بقه کارگر به رفاه و در جوامع آسيائی، افريقائی و امريکای التين بخشی از ط. از جمله سوسياليسم بازار را می گسترانند
در اينجا نيز پايه اقتصادی رفرميسم راست اتجاديه ای وسيعًا استوار . امکانات زيستی و اجتماعی دلخواه دست می يابد

يا حداقل پشت !!!  احزاب سوسيال دموکرات و اتحاديه های کارگری کشورهای اروپای غربی هم که سنگردارمی گردد،
رو به تضعيف می روند، تا آنجا که به جامعه ايران مربوط است !!! جبهه نيرومند جنبش سوسياليستی کارگران بوده اند

بورژوازی !!! ن ضعيف و توسری خورده استاين جامعه يک سرمايه داری نيمه صنعتی است که طبيعتًا صنعت آ
است که تا حاال در خارج از قلمرو قدرت سياسی قرار داشته است، سلطنت پهلوی » پاسيو« و »  در خود« عه نيز جام

دولت جمهوری اسالمی !!! اگر چه دولت بورژوازی بوده است اما دولت طبقه بورژوازی يا دولت بورژوا نبوده است
ت دولت سرمايه داران بودن را نداشته و سرتا پای آن بيش از يک سنگ باالی قبر جامعه و از جمله قبر هم که اصًال لياق

طاليگان کاروان عظيم تاريخی گلوباليزاسيون به سوی ايران در راه . طبقه بورژوازی را منعکس نمی ساخته است
  .  بر تاريخ استاقتصادی صندوق بين المللی پول جی گلوباليزاسيون کًال و از جمله ادغام اقتصاد ايران در الگوها. است

  
موضوع که بسيار شفاف نشان می دهد  بيان کرديم  به تلخيص  که باالترمروری در خطوط کلی حرفهای آذرين و آنچه

 در ميان گذارد؟  چه خواهد بود و قرار است چه مسائلی را با فعالين اين جنبش کارگری ايرانبحث او در باره جنبش
 جبر تاريخ موفقيت الگوی اقتصادی صندوق بين المللی پول وو به دنبال تأکيد شديد و غليظ بر    در ادامه حرفهايشنايشا



يادآوری می کند که بورژوازی ايران برای اولين بار در تاريخ آمادگی، درايت و شايستگی   آن در جامعه ايران،بودن
  . !!! استالزم برای جلوس براريکه قدرت سياسی را کسب کرده

جوهر وضعيت سياسی حاضر در ايران تالشی است که برای گذار جمهوری اسالمی از دولت سرمايه « 
در تمام قرن بيستم هيچگاه اوضاع به اندازه امروز برای چنين . به دولت سرمايه دارها صورت می گيرد

 خودآگاه و مهيا نبوده است هيچگاه بورژوازی ايران به اندازه امروز. تحولی در ايران آماده نبوده است
 کتاب 150ص ( »    خود قصد چنين تحولی را نکرده استو هيچگاه چون امروز بخشی از حکومت نيز

 وفات مبارزه طبقاتی را کارگران ايران به اين پيام گوش دهند و تاريخ(               )  .....چشم انداز و
  )  در دفترچه خاطرات خود يادداشت نمايند  

  
جوهر وضعيت سياسی روز جامعه گذار جمهوری « اين مسأله که . ه اخير را با تمامی نکات قبلی به هم پيوند زنيمنکت

را به مسائل قبلی اضافه کنيد و جامعه ايران را به عنوان بخشی » اسالمی از دولت سرمايه به دولت سرمايه داران است
فکر می کنيد  . رده است برای لحظه ای در نظر مجسم سازيداز جهان سرمايه داری با کل مشخصاتی که آذرين بر شم

که در چنين وضعيت معين تاريخی در سطح جهانی و در درون جامعه معين ايران پديده ای به نام طبقه کارگر بايد چه 
تمام شايد بدون خواندن حرف های بعدی آذرين همه چيز برای همگان مشخص باشد، اما او حجت را !!! کار انجام دهد؟؟

  :او می گويد.  می گرداند و خودش با صراحت تمام به تعيين تکليف پرولتاريا می پردازد
سطح نخست از تکاليف ما . وضيعيت می توان تکاليف تازه را در دو سطح بسته بندی کردين با ا« 

واضح است که درست برعکس گرايش رفرميستی، گرايش سوسيالستی در جنبش . تمامًا قابل انتظارند
آنجا که تحوالت . کارگری بايد نسبت به نتايج تحوالت در مدل اقتصادی ايران بر خالف جريان عمل کند

اقتصادی پايه مادی اين امر را فراهم آورده تا مثًال کارگران برخی واحدها باال رفتن سطح دستمزد و 
بال کنند، ما بايد بر بهبود شرائط کار را از طريق مذاکره و قرار داد جمعی در سطح واحد مربوطه دن

ضرورت تمرکز بخشيدن به مذاکرات و قراردادها برای کل طبقه کارگر و در يک سطح کشوری تأکيد 
يا مثًال باز آنجا که بيمه بيکاری و بازنشستگی تنها شامل بخشهادی از کارگران می شود، ما بايد . کنيم

يمه ها، و نظائر آن تأکيد کنيم، يا باز به بر عموميت يافتن آنها به کل طبقه و مرکزيت يافتن صندوق ب
خصوص در قبال افزايش شديد فاصله دستمزدها که يک نتيجه اجتناب ناپذير تحوالت در مدل اقتصادی 
است ما بايد قاطعانه از ارتقاء حداقل دستمزد و کاهش مرتب فواصل دستمزدها دفاع کنيم، همچنين در 

رخی واحدها و بعضی بخشها، يا محدود به يک يا دو تشکل محدود به ب( قبال حق تشکل محدود طبقه 
موزد قبول دولت، ما بايد قاطعانه خواستار آزادی تشکلهای کارگری و شمول آنها به تمام طبقه کارگر 
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 را سنگردار يا نيروی پشت جبهه قبًال ديديم که آذرين اتحاديه های کارگری و احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی
سوسياليسم طبقه کارگر تلقی می کند و حال می بينيم که سوسياليسم کارگری بسيار راديکال وی در شرائط اقتصادی و 
سياسی جامعه ای مانند ايران ضمن تأکيد بسيار شديد بر خالف جريان بودن، کل انتظارات،  تمنيات و حق و حقوق طبقه 

زينی قراردادهای محدود منطقه ای با قراردادهای وسيعتر کشوری، سنديکا برای همه به جای سنديکا را در جايگکارگر 
خواست سوم او البته در همه ادوار . برای عده ای از کارگران و کاهش اختالف سطح دستمزد کارگران خالصه می کند

 راه انداختن ازسرمايه داری برای اجرای آن نه فقط مورد توافق بورژوازی بوده است که طبقه سرمايه دار و دولتهای 
بورژوازی کل دستمزدهای کل طبقه کارگر را هميشه در نازل ترين سطح . می کنندن و دريغ نکرده حمام خون هم 

خيال آذرين حداقل از اين !!! ممکن تعيين و تقرير کرده و در اين گذر عدالت کامل را ميان کارگران به اجرا نهاده است
 کمی آن طرفتر اضافه می کند که البته در کارکاههای کوچک افزايش ميزان دستمزد سردبير بارو .  باشدبابت جمع

اهها و بيکاری رفتن دستمزد باالتر به تعطيل کارگکارگران ممکن است مشکل آفرين باشد و اصرار کارگران برای گ
زم برای حل اين معضل را کندوکاو می کند و او با دورنگری و حزامت زايدالوصفی، راهکار ال. کارگران منتهی شود

به اين نتيجه می رسد که در اين گونه موارد نبايد باعث تعطيل کارگاه شد و برای اينکه از راديکاليسم ژرف سوسياليستی 
ا باالتر برد، درجه بارآوری رهم عقب نشينی نکرده باشيم بهتر است از بورژوازی بخواهيم که سطح تکنولوژی کارگاه 

آذرين !!! يروی کار را ارتقاء دهد و با استثمار وحشتناکتر کارگران حتی االمکان دستمزد کارگران هم اندکی باال رودن
درست به همين دليل اصرار دارد که پرولتاريای کمونيست حداکثر مساعی خود را به کارگيرد که در برنامه ريزی 

  . بين المللی پول مشارکت نمايداقتصادی سرمايه داری در الگوی جديد اقتصادی صندوق 
تحقق مطالبات کارگری با ادامه کار کارگاههای کوچک در شکل فعلی، همخوان مسأله اينجاست که « 

نيست، به اين معنی که آن ميزان تغيير تکنولوژی که متناظر با تحقق مطالبات کارگری است در سطح 
اقتصادی است، .) (...... آنکه فنی باشد ين امر بيش ازکارگاههای کوچک موجود عملی نيست، علت ا

توليدی برای چنين تغيير تکنولوژی تکافو نمی کند،  به اين معنی که ميزان سرمايه صاحب يک کارگاه 



به اين ترتيب می بينيم که مطالبات اقتصادی کارگران می تواند به مثابه موتور تغيير تکنولوژيک عمل 
  » ن به توليد در مقياس خرد باشد سرمايه و پايان دادکند، اما به شرطی که با پروسه تمرکز
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مطالبات مهمتری هم برای طبقه کارگر ايران دارد !!! ت ياد شده که بسيار خالف جريان بودنداآذرين صرفنظر از مطالب
رنسيپ ها و ارزشهای طبقاتی از که تحقق آنها را امکان پذير نمی داند اما به حکم ايفای نقش راديکال و به خاطر حفظ پ

او همانگونه که باالتر اشاره کرديم مصرانه از اين گرايش  . گرايش راديکال سوسياليستی می خواهد که آنها را تبليغ کنند
گرايش سوسياليستی در طبقه کارگر بايد « !!! می خواهد که در پروسه شکل گيری الگوی اقتصادی جديد دخالت نمايند

ای سوسياليستهای  آذرين اشکال اين مداخله را نيز بر» گيری الگوی اقتصادی جديد در ايران مداخله کنددر پروسه شکل
 به يکجا به عملکرد ور مثال نرخ مبادله ارزی، نوع خودش توضيح می دهد، می گويد بايد کاری کنيم که به طراديکال

يکی از « . ودش اين نرخ مبادله را کنترل و نظارت کندبايد از دولت بورژوازی تقاضا نمود که خ. !!!ه نشودبازار سپرد
 نيست، تأثير چنين اقدامی که در ملزومات ادغام در بازار جهانی، ابدًا سپردن تعيين نرخ مبادله ارزی به عملکرد بازار

هش اال رفتن شديد هزينه زندگی يا به عبارت ديگر کادی صورت گرفته است، در وهله اول بايران نيز تا حد زيا
دستمزدهای واقعی است می توان و بايد از زاويه منافع طبقه کارگر با سقوط آزاد نرخ مبادله ارزی مخالفت کرد و مثًال 

   » خواستار تضمين تثبيت آن توسط دولت در يک سطح معين شد
رق سوسياليسم طبقه نکات باال و آنچه که در اينجا زير عنوان تکاليف خالف جريان و کامًال جديد پرولتاريا در زير بي

کارگر فرموله می شود، حکمت تمامی صغری، کبرها،  فلسفه بافی ها و تئوری سازی ها قبلی را، بسيار لخت و عور 
فاز تازه گلوباليزاسيون سوسياليسم و محو سرمايه داری از دستور جنبش کارگری بين المللی خارج است، . آفتابی می کند

 جبر تاريخ است، تمامی راههای خروج از دوزخ سياه بشر  صندوق بين المملی پولو ادغام اقتصاد جوامع در الگوی
سوسياليسم يعنی نقد اصالح طلبانه الگوی اقتصادی صندوق . ستيز نظام بردگی مزدی بر روی کارگران دنيا بسته است

ه ک است، يعنی رعايت همبين المللی پول، يعنی تقاضای دستمزد بيشتر برای بخشهائی از کارگران که دستمزدشان اند
اههای کوچک، يعنی همکاری با بورژوازی برای باالبردن سطح بارآوری کار جوانب کار برای تعطيل نشدن کارگ

اجتماعی، يعنی مطالبه مزد و نوعی حق بازنشستگی برای کسانی که برده مزدی ماندن آنها مفروض و مورد قبول 
ه ميان سرمايه دار و کارگر و يعنی تفسير و تطبيق و همساز کردن آنهاست، يعنی ساختن اتحاديه برای رفع غائل

 کتاب چشم انداز و تکاليف ايرج آذرين سند گويای پيوستن تام و تمام وی به نقد .شهای مارکس با مسائلی که گفته شدآموز
ه سوسياليسم در تاريخ او به اين باور رسيده است ک. ماجرا اما به همين جا ختم نمی شود. ليبرالی نئوليبراليسم است

معاصر تنها به شرطی سوسياليسم طبقه کارگر است که بتواند خود را به طور کامل در نقد ليبرالی نئوليبراليسم منحل 
سنجيده و دورانديشانه، از هر فرصتی برای حمله به هر نوع  کامًال یآذرين پس از نگارش چشم انداز به صورت. سازد

ترناتيو سوسياليستی در پيش ل برای محو کار مزدی در زمينه مبرميت طرح کنکرت آتالش فعالين ضد کار مزدی و
سخن گفتن پيرامون دورنمای مشخص »  عصر جديد« روی طبقه کارگر استفاده می نمايد، او در مصاحبه ای با نشريه 

يلی قرن نوزدهم توصيف ی تخ بدتر از سيره و سنت سوسياليستها حتیو کنکرت سوسياليسم را نه فقط اتوپی پردازی که
  . بد نيست در اين زمنيه نيز تيتر وار نکاتی را توضيح دهيم!!!می کند

 سال پيش در نخستين شماره خود اساس برنامه نويسی سنتی چپ از ديرباز تا امروز را 10نشريه سيمای سوسياليسم 
های سوسيال بورژوائی و  جنبشردازیاز تسلط افق پ آن را به مثابه تبلور بسيار مشخصی سخت به باد حمله گرفت و

جوهر نقد اين بود که کمونيسم يک جنبش زمينی و هميشه جاری در . خلقی بر جنبش کارگری مورد تحليل قرار داد
درون طبقه کارگر است، اين جنبش نبايد و نمی تواند کمونيسم را در عبارت پردازيهای مريخی فاقد بار کنکرت زمينی 

م باال رها کند، حرافی پيرامون اينکه سوسياليسم چنين خواهد کرد و چنان خواهد لاجتماعی در عاو اقتصادی و سياسی و 
نمود عالج هيچ دردی نيست و به جنبش ضد سرمايه داری و برای محو بردگی مزدی هيچ افق و دورنمای مشخصی 

  نظامد سراسر استثمار و توحشسوسياليسم بديل طبقاتی شفاف و کنکرت پرولتاريا در مقابل عينيت موجو. نمی دهد
اين بديل بايد با تمامی تعيينات اقتصادی، سياسی و اجتماعی اش همواره به طور بالفعل در پيش . سرمايه داری است

سيمای . روی طبقه کارگر باشد و اساسًا محتوای کيفرخواست روز او عليه موجوديت سرمايه داری را تعيين کند
ی آغاز کرد، کل آنچه در د از آناتومی مارکسی پروسه کار و توليد جامعه موجود کاپيتاليستسوسياليسم توضيح داد که باي

 به صورت فعاليتهای اجتماعی متناظر با ملزومات روشنده نيروی کار توليد می شود، ياود توسط توده های فجامعه موج
 حاصل کار د، سرنوشت کل قرار داکارگر بازتوليد سرمايه اجتماعی انجام می گيرد، چراغ به دست پيش روی توده های

بايد همه اسرار سرمايه و پروسه .  را بايد مو به مو در مقابل توده فروشنده نيروی کار کالبدشکافی کرد اجتماعیو توليد
 بديل شفاف و حی و حاضر  با اينها،کار اين نظام را با رجوع به کل داده های عينی حاضر آفتابی ساخت و همزمان

يزی سوسياليستی اين پروسه کار و توليد توسط شوراهای سراسری متشکل از آحاد  طبقه کارگر را نيز طرح  برنامه ر
بايد امکان پديری عينی و عملی تحول سوسياليستی را نشان داد و بايد کل سوخت و ساز، تدارک و آرايش قوای . نمود

سخن سيمای سوسياليسم اين . و مبارزه کارگران ساختطبقاتی الزم برای تحقق عينی اين فرايند را موضوع فکر و ذکر 
بود و اين است که معنای واقعی آگاهی سوسياليستی برای طبقه کارگر يعنی آگاهی به همين حقايق واقعی نظام 



کاپيتاليستی و آگاهی به چگونگی تحول عينی و عملی سوسياليستی همين عينيت توحش باری که شرائط کار و زندگی و 
پرولتاريا با تسليح به چنين کالبدشکافی عينی از وضعيت موجود و با مسلح . قه کارگر را در خود پيچيده استمبارزه طب

بودن به راه حل عينی عاجل برون رفت از اين وضعيت است که به طور واقعی تئوری را سالح مادی پيکار می سازد، 
های  شفاف است که فريب راه حلها و راهبرددر پرتو مسلح بودن به چنين کيفرخواست رياضی کنکرت و مادی و

 با تسليح به چنين آگاهی و کيفرخواستی است که خود را به اين يا آن سکت سوسيال رفرميستی را نمی خورد و باالخره
  . حزبی نمی آويزد و دنبال اين و آن اتحاديه سرمايه ساالر سينه نمی زند

  
ليستی و مکان آن در سازماندهی جنبش ضد سرمايه داری و برای روايت سيمای سوسياليسم از موضوعيت بديل سوسيا

  اساسی و حساس حيات کمونيسم به عنوان يک جنبش زنده و بالنده  در درون جنبش کارگریيک بخشلغو کار مزدی 
با نقد سوسياليسم طبقه کارگر ايرج آذرين در کمپين چند ساله خود برای جايگزينی .  استبه ويژه در شرائط کنونی تاريخ

و در ميان فعالين اين  در جنبش کارگری حرفها شدن اين طرح  خود اززيادليبرالی و رفرميستی نئوليبراليسم، نگرانی 
او کوشيده است که مطرح نمودن بديل سوسياليستی سرمايه داری از سوی پرولتاريا را .  برمال ساخته استجنبش را

د کاپيتاليستی را برنامه جو می توانند تحول سوسيالستی عينيت موگراناين واقعيت را که کاراتوپی سازی تلقی کند و 
که عينيت الزم نيست حرف او اين است که طبقه کارگر اساسًا نبايد و .  به کلی از ذهن آنها خارج سازد،ريزی کنند

ار و توليد  نيست که در پروسه کار و توليد و سرنوشت محصول کهيچ نيازیضر سرمايه داری را آناتومی کند، حا
در مقابل سرمايه داری يک  نمايد، پرولتاريا نبايد و هيچ ضرورت ندارد که تعمقخويش در جامعه سرمايه داری 

آذرين اين حرفها را بسيار سنجيده و آگاهانه بر زبان می راند و بر قلم جاری . آلترناتيو کنکرت سوسياليستی داشته باشد
ه دست تمامی اجزاء و دقايق کار و توليد و سرنوشت کار و توليدش در جامعه می سازد، توده وسيع کارگری که چراغ ب

با برنامه ريزی سوسياليستی کاری که می کند و توليدی که می توده وسيع کارگری که خود . کاپيتاليستی را درک نمايد
رمايه داری سازمان دهد، آری نمايد آگاه شود، توده کارگری که اين چنين آگاه خود را عليه سرمايه داری و برای محو س

چنين طبقه کارگری ديگر به نقد ليبرالی و رفرميستی آذرين از نئوليبراليسم نخواهد آويخت، مطالبات خالف جريان 
 صندوق بين آذرين را به شوخی خواهد گرفت و هدفهای سترگ او در زمينه تالش برای مشارکت در الگوی اقتصادی

  .ه ريزی اقتصاد سرمايه داری را با تمامی وجود تقبيح خواهد کرد مراکز مهم برنامالمللی پول و
من بار ديگر حرف خود را تکرار می کنم که قصد ورود به نقد گرايش آذرين و آذرين ها را نداشته و ندارم، اين کار در 

ان حال منتقد حوصله اين مقدمه نبوده و نيست، من خواستم فعال سياسی مدعی تعلق به گرايش سوسياليستی و در هم
در اينجا و پيش از ورود .  طور مختصر معرفی نموده باشمعالين جنبش لغو کار مزدی را به محسن حکيمی و فای بحثه

به قلمرو انتقادات او بر حکيمی، اين نکته را به صحبت قبلی خود اضافه کنم  که در بخش بعدی بحث نيز به هيچ وجه 
آذرين در اين گذر انبوه مطالبی را به هم بافته . ظرات محسن حکيمی را ندارمقصد بررسی همه گفته های او در باره ن

 کار را نياز جنبش وی هفتاد من کاغذ است و من ايناست که پرداختن به آنها و توضيح وسيع نادرستی آنها نيازمند مثن
   . کارگری ايران نمی بينم

  
  

   آذرين و نقد حکيمی
  
  

 تا زمان 82حرفهای حکيمی در فاصله ميان ماه مه !! » تفاوتها و تناقضات «  با توضيح در اين بخش،صحبت ايرج
اين است » بيراهه سوسياليسم« حکمت طرح اين مطلب بنا به تصريح نويسنده . مصاحبه وی با نشريه نگاه آغاز می شود

رای خوانندگان توضيح داده که علت امتناع ايشان از نقد نظرات حکيمی در سالهای قبل و دليل ارجاع آن به زمان حال ب
 روشن تر است، اما سی بيدار چپ، از آفتاب همترجمه زمينی اين استدالل برای هر کارگر آگاه و هر فعال سيا!!! شود

پيش روی  را بعدًا و در بخش پايانی اين نوشته دليل بافیمن به حکم پرنسيپ، ترجيح می دهم که ترجمه و راز اين 
قه های نقد  و حلم بحث به طرح کلی آن بسنده می نمايممين دليل عجالتًا در سطح حفظ انسجابه ه. خوانندگان باز کنم

  .و با اين عبارات آغاز می شود» باورهای ذهنی يا جنبش عينی«  زنجيره انتقاد زير نام . را پی می گيرمآدرين
تنش . و قادر به حلش نيستو سوسياليسم يک تنش محوری وجود دارد که ادر تبيين حکيمی از جنبش کارگری «  

 به بيانهای عام تر رايج، تنش ميان آگاهی ت نظری ياری و اعتقاداوميان از يکسو جنبش عينی و جاری طبقه کارگر تئ
در نخستين اظهار نظرهايش جنبش عينی محور نظرات او بود . ری و پراتيک، عين و ذهن، و نظائر اينهاوو جنبش، تئ
من قصد . و حالت نيز نمی تواند رابطه منسجمی بين اين دو برقرار کند هيچ يک از اين داورهای ذهنی و درو اکنون ب

ولوژيک را برای مباحثات حاضر چندان دبررسی اين نکته را از زاويه فلسفی ندارم، زيرا بررسی در سطح فلسفی و مت
ين تنش پايه ای صرفًا اين نتيجه اينجا در ابتدای بررسی ديدگاه حکيمی غرض از توجه دادن به ا. کارساز نمی دانم



گيری محدود است که نزد حکيمی نيز، بر خالف آنچه خود ادعا می کند يا می پندارد، اين باورهای ذهنی است که 
     22 بارو  19ص »     .يش مورد نظر او را رقم می زندبناگزير وجه مشخصه گرا

ا نيز م.  اثبات ادعای خويش به جستجوی سند می پردازد برای باالنويسنده بيراهه سوسياليسم به دنبال نقل مطلب
اما نخست بايد متد ديالوگ و نوع نگاه ايشان به  .و را گام به گام بررسی خواهيم کرد سند ااستداللها و شيوه های اتخاذ

بش ضد جندخالتگر   و زنده، شفافواقعيتآذرين .  مختصر مورد توجه قرار دهيمبسيارشيوه نقد گرايشات مخالف را 
 سابق و الحق چپ را یتمامی گروههابا   اين جنبش مرزهای ريشه دار و افراشتهوغو کار مزدی سرمايه داری و برای ل

جراحی   کوتاه در چند عبارت را اين جنبش، استراتژی و راهکارهای افقساختار نظر، او.  دهد میمورد انکار قرار
 مسخ شده ترين غيرواقعی ترين واين عبارات، سير به رأی و تحريف ا تف ب خالصه می کند واين يا آن مصاحبه  ازشده

قدمتی به درازی عمر طبقه جنبش ضد کار مزدی .  دهد می و پيش روی ديگران قرارمی سازدتصوير را از اين پديده 
 در نبش، اين ج  از ابراز حياتمعينی سطح ،عروج کرده استر اين نام  دارد، اما آنچه که در سالهای اخير زيکارگر

اين جنبش به نقدی جامع االطراف و مارکسی بر .  و طبقاتی با رفرميسم راست و چپ استپروسه کارزاری مشخص
ماعی سوسياليسم بورژوائی مسلط بر جنبش کارگری بين المللی در طول قرن بيستم کليه وجوه موجوديت سياسی و اجت

واقعيت جنبش جاری طبقه کارگر را با . ی کمونيسم استروايت آن از کمونيسم روايت مارکسی و کارگر. متکی است
به . همان نگاهی می کاود که مارکس و کمونيست های انترناسيونال اول و کارگران راديکال کمونيست دنيا کاويده اند

می اندازد که مقتضای پويه سرمايه ستيز جنبش کارگری و  از منظری نگاه توده های کارگرنوع سازمانيابی طبقاتی 
 ارگر برای تحميل مطالبات روزمبارزه طبقه ک. ارگران برای محو سرمايه داری استراهبرد تدارک سراسری طبقاتی ک

طبقه کارگر را  وحدت بخشهای مختلف. ی بيندسراسری جنبش الغاء کار مزدی مبر بورژوازی را حلقه ای در زنجيره 
تژی و تاکتيک و راهکارهای جنبش کارگری را با ديد تيز و با نگاه ماترياليسم انقالبی مارکس کنکاش می کند و استرا

  . ژرف کمونيسم راديکال طبقه کارگر تعمق می نمايد
  

 ارگانيک آن در کليه  و برای لغو کار مزدی انسجام اساسی و خصلت نمای جنبش ضد سرمايه داریيک ويژگی
ت غيرکارگری يا به طور کلی رفرميسم  آن با چپ ميليتانبندی عريان و شفافمرزموضوعات باال از يک سوی و 

يکدستی و صداقت  از روشنی ارگانيک پرتو اين انسجام. از سوی ديگر استراست و چپ کارگر نما و سوسياليسم ستا، 
اين جنبش در پراتيک کارزار ضد سرمايه داری و شاخص بسيار بارزی بر پالوده بودن  و صراحت آگاهانه طبقاتی

فعاالن آگاه نقطه شروع و رجوع کليه بحث های . های کاپيتاليستی است  و راه حل پردازیها عميق آن از افق سازی
محو کار مزدی در رابطه با کليه مباحث ياد شده و در ارتباط با آنچه که به مبارزه جنبش ضد سرمايه داری و برای  

ی عميقًا عينيت موجود با محتوائود پای بندی استوار به اصل تغييرانقالبی طبقاتی توده های کارگر مربوط می ش
آنان آز مارکس و ماترياليسم انقالبی او آموخته اند که جنبش کارگری به طور عينی يک . کارگری و کمونيستی است

جنبش سرمايه ستيز است و برای اينکه سرمايه ستيزی اش ببالد، شکوفا شود، استخوانبندی آهنين به خود گيرد، قدرتمند 
با بورژوازی بجنگد، انقالب کند، سرمايه داری را محو سازد و بشريت را آزاد کند بايد که از ر گردد، سنگر به سنگ

. فشار سهمگين راهبردها، افق پردازيها و راه حل جوئيهای بورژوائی و سوسيال بورژوائی موجود جان سالم به در برد
قالبی مارکس بسيار خوب ياد گرفته اند که جنبش فعالين آگاه ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی از ماترياليسم ان

اساسًا سرمايه ستيز کارگران برای تاختن بر بستر باال و برای احتراز از غلطيدن به ورطه خط مشی، سياست ها، 
همه زمينه ها، در نگاه به مطالبات روز، نوع سازمانيابی طبقاتی، تعيين رهنمودها و راهکارهای جنبشهای ديگر بايد در 

تراتژی و تاکتيک و راهکار مبارزه، نحوه بسيج قدرت سراسری طبقاتی و انترناسيوناليستی و در همه چيزهای ديگر اس
جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار . به اصل تغيير انقالبی عينيت موجود پای بندی استوار پراکسيس نشان دهد

ده و تمامی اين گفتگوها را تًا وسيع مورد گفتگو قرار دا سالهای اخير همه اين مسائل را در سطحی نسبمزدی در طول
 دست به کار حل و فصل عملی گرايش راديکال و کارگران و بعنوان حرف دل آگاهان مبارزات جاری و روزمره در

ادبيات حاوی و حامل اين گفتگوها و مجموعه مقاالت و نقدهائی که فعالين . معضالت جنبش کارگری  پی گرفته است
 راديکال ترين بخش ادبيات  وضد سرمايه داری در اين راستا و در تشريح اين مسائل نگاشته اند، پراکسيس ترينجنبش 

  .  را تعيين می کند ايرانسياسی چپ
  

بر وجود آگاه،  راديکال، فعال و زمينی جنبش ضد کار . ايرج آذرين چشمان خود را بر کل اين واقعيت ها فرو می بندد
،  دنيای نقد و انتقاد اين ارنامه کار و فعاليت، ادبياتموجوديت، کتمامی . سرمايه داری خط می کشدمزدی و برای محو 

. ، خالصه می نمايد نموده تفسير به رأی وگرايش بر رفرميسم راست و چپ و همه چيز آن را در چند عبارت مثله کرده 
تازه وارد مبارزه « ،!!!»مقاله ننوشته« عناوين  دادنبا نسبت   در البالی نوشته خويشدهد و اين کار را انجام  میاو 

 برای بی اعتباری ، به محسن حکيمیها مانند اينو ! !»فاقد دقت تئوريک«  ،!!!»فاقد انسجام نظری«  ،!!!»دهسياسی ش
به ما او امتد ديالوگ و شيوه نقد آذرين سخت ناپسند است، . جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی تقال می نمايد

بحث بيشتر  است و ما نيز ترجيح می دهيم که به جای  گرفته و روش کار خود را انتخاب کردههر دليل تصميم خود را
  . حکيمی را دنبال کنيم وی به گفته هاید انتقا در اين زمينه، محتوای



 خود بپردازد، يادآوری می کند اينکه به اثبات دعویپس از طرح ادعای باال و پيش از   »بيراهه سوسياليسم« نويسنده 
 سال پيش از آن 20، در کرج سخن تازه ای نبوده است و زائد بر 1382 ماه مه سال  حکيمی در اولگفته های« که 

توسط جريانی که نويسنده بيراهه سوسياليسم نيز بدان تعلق داشته و از بانيان آن بوده است طرح و تبليغ می شده است، 
مشعر بر اينکه احکام » مانيفست کمونيست« ز زمان مارکس مطرح بوده است و عبارت معروف  اين حرفها ا،بعالوه

تئوريک کمونيست ها ابدًا بر افکار و اصولی تکيه ندارد که توسط اين يا آن مصلح جهان اختراع شده باشند بلکه بيان 
، شاهد  هستندن در برابر چشمانماعمومی اوضاع و احوال واقعی يک مبارزه طبقاتی موجود، يک جنبش تاريخی جاری

    )  نقل به مضمون 20ص (  »   اين مدعی می باشد
 کشف و اختراع يک دعوی ضد سرمايه داری وجود نداشته است،تنها نکته ای که در سخن حکيمی يا فعالين ديگر 

ی اين حرفها در جنبش  اين فعالين هم تشريح پيشينه تاريخ نوشته های مشروح قابل توجهی از بخش.است نظريه نوين
 ، نبودن کالم حکيمیبر همين اساس تأکيد ايرج بر اختراع جديد. کارگری جهانی و ماترياليسم انقالبی مارکس می باشد

تصنيف و اختراع اين نظر حداقل در جامعه ايران حقوق ويژه تأليف و ی دارد و اينکه او می خواهد فقط و فقط يک معن
 ی و اساسی تنبه شنيدن حقايق بسيار جدق داشته باشد و درست همين جاست که وی بايد به سکت پيشين سياسی او تعل

عقيده داشته اند که جنبش کارگری  سال قبل وی، راستی راستی 20ی که ايرج آذرين و سکت سياس می کنيم فرض .دهد
چ فعال ضد کار مزدی  اما نه سخن حکيمی، نه حرف هيبسيار خوب،! نی يک جنبش ضد سرمايه داری استبه طور عي

که انسانها کدام عقيده را دارند و نه حرف هيچ کمونيست جدی در هيچ کجای دنيا و هيچ کجای تاريخ بر سر عقيده و اين
ان خود توضيح لطفًا کمی برای مخاطب.  ميان استگفتگو بر سر تفسير دنيا نيست، مسأله تغيير جهان در.  ندارند، نبوديا

 باورهای خويش چه کرده  و ما به ازاء با ايند سلف، ماقبل اخير، اخير و نهايتًا شخص شما دهيد که سکت سلف، مابع
 آثار و نشانه های وجودی آنها را در کدام برهوت و در  مادی و زمينی آنها چه بوده است؟عينی و ظرفيت تغيير معادالت

اما جواب برای همه .  اين سؤال را دوست نداريدپاسخ به شما مسلمًا !باد دنيای کنونی بايد جستجو کرد؟کدامين ناکجاآ
 1360 به ضد سرمايه داری بودن جنبش اجتماعی و عينی طبقه کارگر در سال شما و دوستانتانباور . روشن است

  جنگيدن در سنگرخورشيدی صرف ساختن حزبی شده است که تنها نقش زمينی آن سربازگيری کارگران کردستان برای
 به ضد سرمايه داری اعتقاد شما و همراهانتان. وری اسالمی بوده استوشت ملی از رژيم جمهحصول حق تعيين سرن

 ، سال آزگار در ستاد فرماندهی اين حزب از کارگران پيشمرگ جنبش خلق کرد9بودن جنبش اجتماعی طبقه کارگر 
نه ناسيوناليسم ارتجاعی کرد سان ديده است و سپس با صدور اطالعيه ای کل اين ماشين حزبی و ساز و برگ آن را ال

 سال اعتقاد به ضد سرمايه داری 9 کشيدن رنج پس از شما و همراهانتان . استی کرده و با آن موقتًا وداع گفتهارزياب
بودن جنبش عينی طبقه کارگر و تالش همزمان برای به صف کردن اين جنبش در سنگر حصول حقوق ملی خلق، دست 

 چند سال بعد با کوله بار عظيم باور به ضد سرمايه داری بودن جنبش حزب جديد.  ايداختن حزبی ديگر شدهبه کار س
 گذاشته ضت مدرنيسم بورژوائی را پشت سر، کوهپايه های معبر عروج به نهخودتان پايه ادعای   بر،عينی طبقه کارگر

 ساله 16قه کارگر و فرود و فراز  به دنبال حمل بار سنگين اعتقاد به ضد سرمايه داری بودن جنبش عينی طب و شمااست
 و با نوشتن وظائف و را هم ترک گفته ايد حزب جديد  سرانجام جنبش ملی خلق و مدرنيسم بورژوائیگردنه هایاز 
 سکت »  به جای سنديکا برای خواص، جنبش سنديکا برای همه« شرکت در يف و دعوت از توده کارگر برای تکال

سکتی که قرار است کرويت زمين را اثبات کند و دير يا زود  به همان حزبی که قبًال . داشته ايدکنونی خود را بر پای 
 ساله باور شما به ضد سرمايه داری 24اين بيان مختصر سرنوشت !!! النه ناسيوناليسم ارتجاعی کرد بود رجعت نمايد

داری بودن جنبش کارگری حرف حکيمی پيرامون ضد سرمايه .  استگر در دنيای واقعبودن جنبش عينی طبقه کار
ايجاد تشکل  کميته هماهنگی برای « تبلور باور حکيمی به سرمايه ستيزی جنبش کارگری، . مطلقًا از اين جنس نيست

 ساله باورهای شما اصًال 24دچار اشتباه نشويد، منظور من از مرور کارنامه . است»  ضد سرمايه داری طبقه کارگر
ه های در يک شرائط يا حتی دوراجتماعی و طبقاتی  راهبرد   نظر، راه حل يايکافتن  نفس تحقق مادی نياين نيست که

يرامون چرا موفق گفتگو پ. نه مطلقًا منظورم اين نيست!  بودن آن نظر و باور استمعين دليل باژگونه بودن و نادرست
. و اجتماعی باورهای شماستنبودن و نشدن شما نيست، بحث تمامًا بر سر چه کردن؟ و ما به ازاء عينی و عملی 

واقعيت به هيچوجه اين نيست که شما بر اساس باور خود دست به کار سازمان دادن جنبش ضد سرمايه داری کارگران 
واقعيت اين است که شما !!  قادر به جلو رفتن نشده ايدمادی موجود،بوده ايد ولی زير فشار موانع و مشکالت و معادالت 

ال فعال جنبش های ديگر و دست به کار تحميل انتظارات و خواسته ها و افق ها و اتوپی های  س24در تمامی طول اين 
  .  جنبش های غيرکارگری بر جنبش کارگری بوده ايد

 
 کيفی در ديدگاه ی چرخشدر اين مدت بهاو ادعا می کند که حکيمی .  را ادامه می دهدآذرين نقد خود به حکيمیايرج 

ه در سخنرانی اول ماه  بر اساس دعوی نويسنده بيراهه سوسياليسم اين است کای اين چرخشمحتو!! خود دست زده است
 جنبش عينی طبقه کارگر خصلت ضد سرمايه داری داشته و اتحاد عمل فعاالن کارگری از جريانات کمونيست 82مه 

اما از نيمه سال شده است، گرفته تا سوسيال دموکرات و چپ مذهبی نقطه شروع برپائی تشکل ضد سرمايه داری اعالم 
 ديگر جنبش عينی طبقه کارگر فاقد خصلت ضد سرمايه داری است و گروههای چپ نير مانعی برسر راه ايجاد اين 83



 استدالل آذرين برای اثبات انصراف حکيمی از ضد سرمايه داری بودن جنبش عينی طبقه کارگر .!!تشکل قلمداد شده اند
  :حکيمی گفته است که. نخست سخن حکيمی و سپس استدالل آدرين را گوش دهيم. استبسيار جالب و به حق شنيدنی 

در تقابل با دو گرايش رفرميستی فوق که محصول پيشروی و هجوم تاريخی سرمايه داری به صفوف طبقه کارگر و 
ل است، گرايش  سرمايه ستيز توده های کارگر به ويژه در انترناسيونال اوسازمانيابیعقب نشينی و انزوای سنت 

سازماندهی جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری در صدد احيای اين سنت در شکلی به مراتب پيگيرتر، 
  »  رزمنده تر و مناسب تر با نيازهای مبارزاتی طبقه کارگر در دنيای معاصر است

  ) سرمقاله عليه کار مزدی، تأکيد از من است( 
  وها پيشروي زير فشار در» توده های کارگرسنت سازمانيابی سرمايه ستيزانزوای عقب نشينی و « محسن حکيمی از 
  . داری گفتگو می کند و آذرين اين سخن او را به اين شکل مسخ و باژگونه می نمايدتهاجمات سرمايه

بود، اکنون و باز بر خالف ادعاهای اوليه که نقطه آغازش وجود عينی جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه داری ..... « 
  » داردناز ديد حکيمی بيش از يک قرن است که چنين جنبشی به طور عينی وجود 

 از سنت سازمانيابی سرمايه ستيز مترادف با تهی شدن ه نامه سياسی آذرين عقب راندن اجباری جنبش کارگریدر واژ
 اين سنت سخن  تحميلیشينی عقب نو چون محسن حکيمی از!! زی استخصلت سرمايه ستيجنبش عينی طبقه کارگر از 

رانده است، پس او اساس ضد سرمايه داری بودن جنبش عينی توده های کارگر را که در گفته های اوليه اش انعکاس 
راستش اگر بتوان برای اين بخش حرف ايرج معنائی پيدا کرد، تنها !!! داشته است بکلی پس گرفته و انکار کرده است

 يعنی اينکه آنان به لحاظ عينی و  نبودن کارگران زير فشار تهاجمات بورژوازی، متشکل نفسمعنايش اين خواهد بود که
 . هيچ تهمتی به آذرين نيستطرح اين معنی!!!  حامل هيچ جنبشی هم نيستندطبقاتی هيچ تضادی با سرمايه داری ندارند و

اين است که حکيمی معتقد به عقب جوهر سخن ايشان بسيار صريح . ترجمه ديگری نمی توان بر استدالل او بار کرد
 باور خود به ضد  او گرديده است، پس در زير فشار تهاجمات بورژوازینشينی سنت سازمانيابی سرمايه ستيز کارگران

برای اينکه حکيمی به عقيده !! مطابق اين استدالل!! سرمايه داری بودن جنبش عينی کارگران را از دست داده است
تيز بودن جنبش کارگری وفادار مانده باشد، بايد او حتمًا باور داشته باشد که کارگران در تمامی خويش دائر بر سرمايه س

 حکيمی اين کار را نمی کند و الجرم!!!  داشته اند و برای لغو کار مزدیطول صد سال اخير تشکل ضد سرمايه داری
 را صادر  بودن جنبش کارگریضد سرمايه داریخويش حکم ارتداد وی از ايمان به  دادگاه عدل تئوريهای در آذرين نيز

  . نمايدمی 
  

 درون همين از  بالفاصلهنويسنده بی راهه، خشت اول بنای کارش را با آب و گل و مالط تحريف به هم می بافد و
 حکيمی هم همانند گروههای چپ منکر او نتيجه می گيرد که.  اول شروع به قالب ريزی تحريف دوم می نمايدتحريف
پس او نيز به همان !!! قرار داده است جنبش ضد سرمايه داری است و وظيفه گرايش خود را احياء اين جنبش وجود

هنی رل اساسی و اصلی را  پس نزد حکيمی نيز عنصر ذو!!  باز می گرددموضع آشنای ارتقاء آگاهی چپ دوره انقالب
ش می آيد که نثار چنين تهمتی به حکيمی يا هر فعال البته حين چيدن صغری و کبرای تحريف يادآذرين !!! ايفاء می کند

نشان » فروتنی« او اندکی.  می کندديگر جنبش ضد کار مزدی کار ساده ای نيست و لذا حرفهای خود را اندکی دستکاری
  : می دهد و اضافه می کند که

مايه داری می شناسد، اما برای حفظ انسجام می توان فرض کرد که حکيمی مبارزه خودانگيخته کارگران را ضد سر« 
گيريم . هنوز آن را سوسياليستی نمی داند و ارتقاء مبارزه ضد سرمايه داری به سوسياليستی را در گرو آگاهی می داند

اما تمام نکته اينجاست که در نخستين ابراز ) و در نخستين مطلب خود نيز چيزی نظير اين می گويد( اين طور باشد 
قعيت عينی جنبش اين نتيجه را می گرفت که امر ايجاد تشکل توده ای ضد سرمايه داری فورًا نظر خود از رجوع به وا

ممکن است اما اکنون اينجا تفکيک ضد سرمايه داری و سوسياليستی صراحتًا معادل خودانگيخته و آگاهانه است و از 
پايان اين بخش از نوشته اش اين است چکيده حرف آذرين تا     21ص  همان جا »  ......نتايج آشنای آن گريزی نيست

سطح نخست خود به خودی و . که حکيمی به رغم دعوی اوليه خود برای جنبش کارگری دو سطح متمايز قائل شده است
غير سوسياليستی است، اما سطح دوم  سوسياليستی است و حصول آن در گرو ارتقاء آگاهی کارگران قرار دارد و اين 

  .  مل ذهنی و عنصر پيشرو گره خورده استکاری است که به نقش عا
فعالين ضد کار مزدی و از جمله حکيمی پيرامون واقعيت، دليل و ريشه های ضد سرمايه داری بودن جنبش عينی طبقه 

حکيمی در . من شخصًا در اين زمينه چند مقاله طوالنی نوشته ام. ل بحث کرده انديکارگر در جاهای مختلف به تفص
 نموده  صحبت کرج و سپس در مصاحبه ها، سخنرانی ها و نوشته های ديگر پيرامون موضوع82ه مه سخنرانی اول ما

. ساير فعالين ضد سرمايه داری نيز هر کدام به مناسبت های مختلف در اين زمينه مطلب نوشته يا حرف زده اند. است
يت خود يک جنبش ضد سرمايه داری درونمايه نظری تمامی اين مباحثات مشروح اين است که جنبش کارگری در عين

بالعکس يک .  نمی باشدمتافيزيکی نازل شده از عالم الهوتاست اما ضد سرمايه داری بودن يک انتزاع دگماتيک مقدس 
 و در سنگالخ   در سيطره جهان مادی هر موجود زنده  ديگر، ويژگيها و شاخص هایها با افت و خيزاقعی زندهپديده و

ضد سرمايه داری بودن کارگران می تواند در شکل جنبش لوديسم ظاهر شود، می تواند . قاتی استديالکتيک مبارزه طب
  تا حد دو شقه کردن جامعه فرانسه1848می تواند در انقالب . چهره قيام چومپی کارگران فلورانس را به خود گيرد



می تواند در انقالب اکتبر ولو برای . جلی يابدمی تواند  در قيام پرشکوه و تاريخی کموناردهای پاريس ت. ابراز حيات کند
ضد سرمايه داری بودن کارگران هم مراحل . روزهائی کوتاه، تا فاز خراب کردن دنيا بر سر بورژوازی به پيش تازد

متر آگاهانه و بيشتر آگاهانه دارد، ممکن است فاقد دارد، اشکال گونه گون آگاهانه و کمختلف ناپختگی و بلوغ و کمال 
در پاره ای اوقات ضعيف و توسری خورده است . زمان و پراکنده و غير منسجم باشد و می تواند متحد و متشکل باشدسا

ضد سرمايه داری بودن جنبش کارگری می تواند سرکوب شود، . و در پاره ای موارد بالعکس نيرومند و سر فراز است
می تواند در .  کند، پيروز شود و بر بورژوازی غالب گرددتار و مار گردد، عقب بنشيند و می تواند با سرکوب مقابله

 سرمايه پيکار کند و  و ستمدر اين سنگر و آن سنگر عليه تشديد استثمار و سبعيتقعر دوزخ سياه مناسبات سرمايه داری 
روايت فعالين  . کار برپائی جامعه نوين را دستور کار روز خود سازد،می تواند با دفن سرمايه داری در گورستان تاريخ

بر همين اساس در باره پروسه آگاهی، ضد سرمايه داری از شاخص ضد سرمايه داری بودن جنبش کارگری اين است و 
بالندگی، سازمانيابی و مراحل عروج آن به ميدان جنگ آخرين با سرمايه داری هم تحليلها، راهکارها و راهبردهائی از 

. های سياسی متبوع قبل و حال او دارند  چپ، از جمله با ابرج آذرين و سکتبيخ و بن متفاوت با غالب گروههای موجود
به بيان ديگر فعاالن ضد کار مزدی هم از واقعيت جنبش کارگری تبيينی متمايز و متضاد با تحليل آذرين و چپ نوع او 

پيروزی فرجامين اين جنبش دارند و هم الجرم در باره استراتژی، راهکارها و راه حلهای سازمانيابی و قدرت گيری و 
من اين بحث را بعدًا دقيق تر . بر نظام بردگی مزدی به گونه ای متفاوت و متمايز فکر می کنند و پيکار می نمايند

رابطه آگاهی و « بررسی خواهم نمود، اما عجالتًا به حرفهای خويش پيرامون بی پايگی استنتاجات نويسنده بی راهه، از 
 های حکيمی و واقعيت تبيين منسجم مارکسی، راديکال و پراکسيس اين مقوله نزد فعالين ضد در نوشته» جنبش عينی

  . کارمزدی، ادامه می دهم
  

اين را کارگران دنيا از همان طاليگان حضور اجتماعی . جنبش کارگری در عينيت خود جنبشی ضد کار مزدی است
کاپيتال و دست نوشته های اقتصادی و فلسفی و تولد مارکس به ايدئولوژی آلمانی،  پيش از نگارش  سالهاخود در تاريخ و

اثبات رسانده اند، اما اين جنبش ضد سرمايه داری در همان حال از زمين و آسمان آماج يورشها و تهاجمات همه نوعی 
داری اش ارتش و پليس بورژوازی آن را به رگبار می بندند و عليه هر تجمع  و تحرک ضد سرمايه . سرمايه داری است

 حقوقی و ارزشهای اجتماعی، فلسفه و ادبيات و در يک نافکار، فرهنگ، موازي. فرمان حکومت نظامی صادر می کنند
مسلط جامعه که تبخير شروط بازتوليد سرمايه و ايدئولوژی طبقه حاکم است به طور بی امان آن را در کالم ايدئولوژی 

نشگاههای بورژوازی ماندگاری سرمايه داری و محتوم بودن اجبار دبستانها، دبيرستانها و دا. خود غرق می کند
قانونيت و نظم مدنی و سياسی و حقوقی سرمايه هر . کارگران به بردگی مزدی را به شريان حيات آن تزريق می نمايد

ی پوساند، نوع  متشکل شدنش را اقدام عليه امنيت کشور اعالم می کند، رفرميسم راست سنديکاليستی آن را از درون م
آری اين جنبش در واقعيت خود، . رفرميسم چپ خلقی و ناسيوناليستی و سوسيال بورژوائی آن را از بيرون می فرسايد

اليستی، به حکم انفصال تبه حکم سرشت رابطه خريد و فروش نيروی کار، زير فشار استثمار و توحش و بی حقوقی کاپي
د، به حکم تبديل مستمر محصول کار و توليد بردگان مزدی به سرمايه، کارگران از سرنوشت کار و توليد اجتماعی خو

به حکم همه اينها و زير فشار همه اين جنايات، اساسًا ضد سرمايه و عليه کار مزدی است اما طبقه اجتماعی حامل اين 
مايه داری قرار  جهت، از درون و بيرون زير فشار سهمگين عوامل، شرائط و نيروهای فرساينده نظام سر6از جنبش 
اين جنبش در هر گام و هر بند حيات خود با همه اين معضالت و جريانات ناساز و مخالف کوه آسا رو به رو . دارد
ضد سرمايه داری است اما بايد ضد سرمايه داری افق دار شود، ضد سرمايه داری است اما ضعيف است و بايد . است

ضد سرمايه داری است اما آسيب پذير است . اکنده است و بايد متشکل گرددنيرومند گردد، ضد سرمايه داری است اما پر
و بايد استحکام يابد و در مقابل گمراه سازيها مصونيت پيدا کند، ضد سرمايه داری است اما بايد ضد سرمايه داری بودن 

ايه داری است اما بايد ضد سرم. خود را از خطر غلطيدن به ورطه ضد سرمايه داری نمائی ناسيوناليسم چپ رها سازد
  .  با بصيرت ژرف طبقاتی ميان سرمايه ستيزی خود و سوسيال دموکراسی مرز افراشته بر پای دارد

 جنبشی دقيقًا ، به درستی گفته است که جنبش کارگری در واقعيت طبقاتی و عينی خودمحسن حکيمی گفته است و
 مختلف، به دليل تهاجمات توحش بار بورژوازی و به دليل سرمايه ستيز است اما اين جنبش در شرائط روز به دالئل

. فرميسم راست و چپ متشتت، نامتحد، غيرمتشکل، بی افق، سردرگم و ضعيف استرتحمل فشارهای سهمگين 
. های خصمانه آذرين ها هستند بورژوازی و به همان اندازه آماج يورش دولتهای سخنگويانش اندک و آماج پيگرد 

نده بيراهه، اين نويس. ود، مبلغانش کم توان و فعاالنش در مجموع با دنيای معضالت مواجه می باشندنويسندگانش معد
 نيز در سنگالخ رابطه عين و ذهن يا جنبش و آگاهی به شيوه چپ حکيمی چنين تعبير می کند که پس سخن حکيمی را

ردن و سوسياليستی نمودن جنبش خود به دوران انقالب معتقد به اهميت خاص نقش عنصر آگاه در ضد سرمايه داری ک
 است که به شيوه چپ سوسيال خلقی، عين و  اينمعضل مهم آذرين !!!خودی فاقد بار ضد سرمايه داری کارگران است

به زعم او جنبش کارگری به عنوان . ذهن يا آگاهی و جنبش در عمق درک او دو مقوله بيگانه و منفصل از همديگر است
جنبش عينيتی فاقد هر نوع ذهنيت است و .  آگاهی بعنوان آگاهی چيزی کامًال متفاوت و جدا استچيز است وجنبش يک 

در تلقی نويسنده بيراهه، به محض اينکه از ضد سرمايه داری . ذهنيت منشأ و مبنائی کامًال جدا از عينيت و جنبش دارد
ن و متشکل شدن آن صحبت شود ، بناچار بودن جنبش کارگری و در عين حال از ضرورت آگاهتر شدن و افق دار شد



تمام !!! ت اعجاز اسوه ها و آگاهان استايفای نقش عنصر ذهنی و قدرقبول کرده ايم که مشکل اساسی جنبش کارگری 
سخن حکيمی و فعالين ديگر ضد کارمزدی اين بوده است که جنبش کارگری در همان حال که جنبشی سرمايه ستيز 

د، پديده ای با ذهنيت، آگاهی، جهتگيری، افق يابی، انسجام و سطح کنکرتی از آرايش قوای است، در هر برهه حيات خو
طبقاتی است، اين جنبش در تمامی اين مؤلفه ها می تواند فشار راه حلهای رفرميستی راست و چپ را برسينه خود 

 آگاهی اين جنبش پديده ای اندرونی. ازد نيرومند به پيش ترت دفع و رفع اين فشارها به طورسنگين يابد و می تواند با قد
آگاهان .  در وجود و حضور و قدرت و جهتگيری و ظرفيت جنگيدن آن خود را به نمايش می گذاردو نه بيرونی است که

 حکم سلولهای زنده تأثير گذار و صاحب و پيشروانش اگر واقعًا آگاهان و پيشروان باشند، با آن ارگانيک هستند و در
سطح  به لحاظ  جمعيت متشکله اش بعنوان انسانهای فروشنده نيروی کار. فعالندنقش در فعل و انفعاالت جاری آن 

 و گذاری تأثير نفوذ کالم، ابتکار، قدرت هدايت،شناخت، تجربه، آموزش، دانش سياسی و اجتماعی و طبقاتی، توانائی،
، هم پيشرو دارد و هم دنباله رو، هم راديکال دارد و هم  و هم افراد ناآگاهمارکس داردهم .  تفاوت دارندمؤلفه های ديگر

محتاط، اين جنبش با همه اين مشخصه ها در هر برهه حيات اجتماعی خود نيازمند باليدن، آگاه شدن، متحد شدن، متشکل 
نقش پيشروان و فعالينش . داری و بسيج گسترده تر قوا استگرديدن، افق دارتر شدن، مبارزه نيرومندتر عليه سرمايه 

نيز پاسخ به همين نياز، کمک به رفع موانع و شکستن سدها، گشودن گرهها و کمک به عبور پيروز اين جنبش از 
از هيچ کجای سخن حکيمی هيچ مشابهتی . محسن حکيمی اين را گفته است و اين حرف کامًال درستی است. تنگناها است

باورها و سياست بافی های چپ دوره انقالب نمی توان بيرون آورد و تالش آذرين در اين راستا آميزه ای از بدفهمی با 
  . حرف فعالين ضد کار  مزدی و تعمد در تحريف گفته های آنان است

  
بيه کرده نظرات محسن حکيمی را به طور مغرضانه به حرفهای چپ سوسيال خلقی روزهای انقالب تشنويسنده بيراهه 

 در اين حد خالصه  بحث ها و استنتاجات آذرين در مورد بی ربطی اين تشبيه باالتر توضيح دادم اما مشکل اساسی. است
اد اين چپ به نقش سرنوشت ساز عنصر آگاه اعتق و در اين گذر فقط بر او از چپ دوره انقالب سخن می راند . نمی شود

آن با  و رابطه  پيشينه حيات تاريخی و سياسی چپ موجود،ی در مورد نقشدار فعالين ضد سرمايه بحث. تکيه می نمايد
فعالين ضد کار مزدی،  سکتهای سياسی موجود چپ . جنبش کارگری از بيخ و بن با آنچه ايرج طرح می کند تفاوت دارد

بييند و حرفها، نگاهها ی معينی از تاريخ مبارزه طبقاتی می های خلقی ضد امپرياليستی دوره هارا بقايای منقرض جنبش
را از اين »  آگاهی و جنبش«  يا»  عين و ذهن« و تحليلهای آنها در رابطه با جنبش کارگری از جمله نگاه آنها به رابطه 

افراد زيادی و از جمله برخی از . پيش از توضيح اين مسأله بسيارالزم می بينم که به نکته ای اشاره کنم. منظر می کاوند
بارها گفته اند که من در نوشته ها به گاه صحبت از گروههای موجود چپ و گذشته آنها، به تعلق پيشينه رفقای نزديک 

در صحت انتقاد اين دوستان جای هيچ بحثی نيست، . خود به همين چپ هيچ اشاره ای نمی کنم و اين کار نادرست است
ثانيًا بحث بر سر اين »  است چه حاجت به بيان استچيزی که عيان« اما تصور من هميشه اين بوده و اين است که اوًال 

جنبه بد و فرد و آن فرد نيست، ثالثًا و از همه مهمتر نقد ما به چپ موجود و گذشته آن يک نقد طبقاتی است و به هيچوجه 
ين عبارت با ا. بيراه گوئی، بی ارزش ساختن يا انکار دنيای مبارزه و فداکاری و موضوعيت و تاريخ کارهايش را ندارد

نقطه عزيمت ما در تحليل گروههای چپ موجود از نوع نگاه به رابطه عين و . معترضه به حرف خود باز می گردم
ما از چپی سخن داريم که بر متن يک شرائط تاريخی معين و زير فشار مؤلفه های بسيار مشخصی . ذهن آغاز نمی شود

نقد و ر شده است و به رغم تغيير و تحوالت پی در پی، به رغم از اين شرائط تاريخی در صحنه مبارزات اجتماعی ظاه
 آن بخش از گذشته خود، به رغم کارگرستائی پر شداد و غالظ و به رغم کمونيسم  ياانتقادهای عريض و طويل به اين

ت و افقها، انتظارا. نمائی غلوآميز هيچگاه کمونيسم طبقه کارگر را نمايندگی نکرده است و امروز هم نمی کند
راهبردهايش هنوز هم نه به جنبش ضد سرمايه داری کارگران که به جنبش يا جنبشهای غيرکارگری آن دوران و دوره 

اين چپ در شروع شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری، در جوامع حوزه صدور و پيش ريز . های بعد تعلق دارد
و بورژوائی ناراضی از نسخه امپرپاليستی انکشاف ی سرمايه های انحصاری امپرياليستی، از دامن جنبشهای خلق

 نه از سر سرمايه ستيزی کارگری که بالعکس از منظر امپرياليسم ستيزی در آن زمان. سرمايه داری متولد شده است
جنبشی که به نوبه خود بار سنگين تأثيرپذيری از افق سوسيال . خلقی راه خود را به سوی جنبش کارگری روسيه کج کرد

جنبشی که جنبش ضد سرمايه داری کارگران روس بود . وکراسی و بورژوازی روس را در وجود خود درد می کشيددم
به صورت يک نيروی طبقاتی دارای افق شفاف ضد کار مزدی و برای محو اما زير فشار ضعفهايش نتوانست خود را 

چپ امپرياليسم .  را خلق کرد اما شکست خوردکار مزدی سازمان دهد و با اينکه بزرگترين حادثه تاکنونی تاريخ بشر
سرمايه داری دولتی ميراث دار . ويرانه های شکست اين انقالب را خانه آبادان خود ساختستيز خلقی مورد گفتگوی ما 

جمهوری دموکراتيک « . شکست اکتبر تمام انتظارات و اتوپيهای نکول شده تاريخی او را غسل تعميد سوسياليستی داد
 منحل نمودن ظرفيت به او ياد داد که برای. او را لباس کمونيسم پوشاند» صنعت مستقل و ملی« نسخه استقرار و » خلق

حزب خود را حزب .  سنگر امپرياليسم ستيزی خلقی جبهه واحد ضد امپرياليستی بسازدپيکار جنبش کارگری در 
سازد و به آنها تفهيم نمايد که خودشان توده همج کارگران را در سنديکاها متشکل . کمونيست و طبقه کارگر اعالم کند

الرعای فاقد فهم و شعور و عاجز از شناخت سرمايه داری هستند و لذا برای مبارزه کردن عليه سرمايه داری بايد فتوای 
  . مرجع عالی حزبی را گوش دهند



  
يان دراز با بخش عظيمی از جنبش چپ امپرياليسم ستيز خلقی چنين کرد و در معيت اردوگاه سرمايه داری دولتی سال

از آن دفاع می کند به همين کارها ايرج  دوران رضاخان که حزب کمونيست ايران. کارگری جهانی چنين معامله نمود
توده که آذرين در نوشته در مورد حزب .  طبقه کارگر نداشتند نفری  آن حزب هيچ کاری به کار53وارثان . دست زد

 حرفی 57 تا 50چپ چريکی سالهای . يستده است، نيازی به گفتگوی چندان نها را متذکر شترقيخواهی آناخير خود، 
بيشتر از اسالف خود برای طبقه کارگر نداشت و چپ روزهای پس از قيام بهمن سوای همان حرفهای ساليان دراز ضد 

بحث انقالب، بحث پرولتاريا » کمونيسم« بحث در تمامی طول اين مدت . امپرياليسم خلقی سخن ديگری برزبان نراند
بندی انقالب و ضد انقالب، ساختن حزب، سنديکا، شورا، راه رشد  بسيار داغ بود و لگاريتم مرحله بندی انقالب، صف

 .سرمايه داری و غيرسرمايه داری، تمامی طول و عرض موجوديت روز و تاريخ حال و گذشته چپ را پر می ساخت
ه کارگر نبود، حزب وی هيچ ربطی به تشکل و تحزب ضد کار مزدی و سوسياليستی سوسياليسم اين چپ سوسياليسم طبق

 زيادی از طبقه کارگر حل نمی نمود، نگاه او به جنبش کارگری  نداشت، انقالب مورد نظر وی مشکلتوده های کارگر
ارگران، نسخه نگاه وارثان امپرياليسم ستيزی خلقی بود، نسخه پيچی اش برای سنديکا و شورا و متشکل شدن ک

  .طبقاتی با دولت سرمايه داری بودزار سنديکاليستی با بورژوازی و رژيم ستيزی فرارگردآوری آنها در کا
  

محسن حکيمی و فعالين جنبش ضد کار مزدی در سخن از گروههای چپ و رابطه آنها با جنبش کارگری به کل اين 
زدی نيز باحثات مشروح نياز دارد و ادبيات جنبش ضد کار ماين موضوعی است که به م. مسائل نظر داشته و نظر دارند

مسأله مهم در اينجا اين است که محسن حکيمی و همراهان و همنظران، رابطه چپ .  فقير نيستخوشبختانه در اين گذر
 چيز همه. موجود و جنبش کارگری را با توجه به تمامی اين شاخص ها و مؤلفه های اساسی مورد انتقاد قرار داده اند

مسائل را با ديدی متضاد و متمايز نظر نشان می دهد که ما و نويسنده بی راهه، به دو دنيای متفاوت فکر می کنيم و همه 
محسن حکيمی می گويد که گروههای چپ به دليل حمل مشخصه های باال، اساس ضد سرمايه داری بودن . می اندازيم

ا قائم مقام کارگران در مبارزه طبقاتی قلمداد می نمايند  او تصريح می جنبش کارگری را نمی توانند قبول کنند و خود ر
کند که حرف اين گروهها اين است که جنبش کارگری طوق قيادت آنها را بپذيرد و در مسير اهداف سياسی غيرکارگری 

ی نيز برای فعالين ضد  که حکيم زندگی می کند، ادعا می نمايدآنها ستيز نمايد و ايرج آدرين انگار که در جهانی ديگر
   !!! همسان و همانند چپ دوران انقالب می انديشدکار مزدی نقش پيشرو و تأثيرگذار و عنصر آگاه قائل است پس او هم 

 
  » قضيه ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی« آذرين و 

  
 سر هم صغری و کبری وضع ، پشت اشنويسنده بی راهه، در اين قسمت از گفتگوی خود، بنا به ميل و عالقه و اراده

می کند، نتايج دلخواه خود را از درون اين صغری و کبری ها اتخاذ می نمايد، در باره استنتاجات دلبخواهی خود حکم 
 .می زند بر هر آنچه که باب طبع او نيست به راحتی و ساده تر از آب خوردن، چهارتکبير صادر می کند و آخر کار هم 

 لغو کار مزدی متمايز نمودن سوسياليسم مورد قبول خويش از  به کارگيری منظور حکيمی ازاگر: آذرين می گويد که
اگر می خواهد با روايت سرمايه داری دولتی از سوسياليسم مرز بکشد !!! سوسياليسم گروههاست که کار درستی نيست

صی و نامی برای گرايش او باشد اگر می خواهد شاخ!! سرمايه داری دولتی با سقوط شوروی محو و منتفی شده استکه 
او ادامه می دهد که اگر مراد حکيمی تدقيق روايت خود از . داين اصطالح را به کار برده انکه  ديگران قبل از وی 

سرمايه داری است که کار مهمی نکرده است و باالخره اگر منظورش اين است که لغو کار مزدی تبيين روشن تر و 
 سرمايه داری باشد که باز هم بديل فئوداليسم و پرودونيسم سدی بر سر حصول اين منظور دقيق تری برای محو واقعی

ها و پيشگوئی ها با واقعيت آنچه که  موجود است اما هيچکدام از اين احتمالدر سخن آذرين کليه احتماالت !!! است
حکيمی و فعالين لغو کار . نمی کند است، هيچ تماس، قرابت و ترادفی پيدا د کار مزدی و حکيمی مطرحبرای فعالين ض

آنان در پراکسيس .  خود را از سايرين متمايز سازند، و آن عبارتتيتر اين  انتخابمزدی به هيچ وجه نخواسته اند با
 به طور مستدل توضيح در مقاالت متعدد . نهاده اند به نمايش  آشکار ساخته وسياسی و طبقاتی خود اين تمايز را همه جا

 در رابطه با جنبش کارگری،  و آذرين ها آذرين روی چپ موجود، از جملهکه استراتژی سياسی و طبقاتی پيشداده اند 
 و توليد سرمايه داری،  کار سازمان برنامه ريزیاز یجابجائی شکل  به،اساسًا راهبرد و ساز و کار سوق دادن اين جنبش

 جنبش و سرنوشت ساز در ارتباط بايک بحث بسيار جدی اين . با شکل ديگری از برنامه ريزی همين شيوه توليد است
است که آذرين و طيف نيروهای چپ همسلک و همنظر او نمی توانند به سادگی و با رديف  ايران و جهانکارگری 

   .گيرند و  از رو به رو شدن با آن شانه خالی نمايندب آن را قلم ،کردن الفاظ و عبارات
  

بيين سرمايه داری با کار مزدی و تحليل سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی و نه مشتی نويسنده بی راهه می گويد که ت
 اين حرفگفتن ! بسيار خوب. کار مزدی نمی باشد خاص حکيمی و گرايش لغو ،اشياء، حرف درستی است اما اين تبيين

.  نيستلبندی ها و باورهاسخن از فرمو روشن سازد؟  می خواهد چه چيزی راو معلوم نيست که  استتوضيح واضحات
اقعی و نقش پراکسيسی است که اين باورها، يا در واقع انسانهای حامل اين باورها، در دنيای تمامی گفتگو بر سر مکان و



 فهم کارمزدی به عنوان شالوده . می کنند کرده و احراز احرازجاری مبارزه ميان طبقات اجتماعیمعادالت در واقعی و 
يا تبيين سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی نزد نويسنده بی راهه و جماعت وسيع چپ هم پندار او نظام سرمايه داری 

هر قلمرو و هر گام هر دخالت عملی و فکری در  اما برای فعالين ضد کار مزدی، بنياد .يک حکم عقيدتی استفقط 
سرمايه داری متضمن اين معنی است که هر  جامعه عزيمت از رابطه کار مزدی در تحليل. ستوده  و هب مبارزه طبقاتی

خالت ما در جنبش کارگری گامی در جهت تدارک و آماده سازی بيشتر اين جنبش برای تسويه حساب فرجامين با د
تبيين سرمايه داری بر اساس رابطه کار . باشدرابطه خريد و فروش نيروی کار موجوديت جامعه مبتنی بر وجود 

 عليه کليه  و اعتراض اجتماعی، برای برقراری پيوند آهنين ميان کليه اشکال مبارزه دنيامزدوری، چراغ راه کارگران
ستمکشی، محروميت، فقر و فالکت و بی خانمانی، بی بهداشتی، بی آموزشی، بی درمانی و همه سيه روزيهای اشکال 

 راهگشای کار مزدیايه رابطه آناتومی سرمايه داری بر پ. ديگر با مبارزه عليه اساس موجوديت سرمايه داری است
 سازمانيابی ضد کار مزدی توده های وسيع طبقه  ستيز جنبش کارگری و مبرميت و اهميت سرمايهسرشتباور عينی به 

تشريح مارکسی سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی و نه مشتی اشياء، بايد جنبش کارگری را در کليه  .استکارگر 
بسيج  فرهنگی و اجتماعی سرمايه ه همه اشکال تبلور اقتصادی، حقوقی، سياسی، مدنی،ی عليقلمروهای زندگی اجتماع
رجوع به رابطه کار مزدی در تحليل سرمايه داری بايد فعال سياسی طبقه کارگر را به درک . کند و به مصاف کشد

ذرين و آذرين ها و چپ تحليل آ.  کارگران هدايت نمايدعميق مارکسی و سوسياليستی راهکارهای جنبش ضد کار مزدی
 يا هر چه می باشد به اتخاذ چنين استراتژی و تاکتيک و هم پندار آنها از واقعيت نظام سرمايه داری هر چه بوده است

 عقايد نيست، گفتگو بر سر پراکسيس اجتماعی و سخن از. کارگری منتهی نگرديده استراهکارهائی در قبال جنبش 
  . بشها استطبقاتی انسانها و گرايشات و جن

   
بطن  عليه کار مزدی را عمًال و در توده های طبقه کارگرفعال سياسی، گروه ، حزب و گرايشی که ظرفيت متشکل شدن 

 زير علم و جريان و گرايشی که تاريخًاد، انکار می نماي  پردازيهای سياسی خودآفرينی ها و استراتژیو متن راهکار
 خود را فرقهآنان که د، پيچيده است و می پيچرزات سنديکائی و صنفی و قانونی  برای کارگران نسخه مبا!!کتل کمونيسم

 و رهائی کارگران از نکبت و ادبار عينيت موجود را به تسمه نقاله قدرت يابی سفينه نجات طبقه کارگر قلمداد می کنند
 طبقه جاری و  زنده  عينیجنبش ن و محافلی که سوسياليسم را نه نظريه بافا. ارجاع می دهند و آن حزب شدناين حزب

احزاب و جرياناتی که سوسياليسم را نه .  سياسی غيرکارگری می بينندکارگر بلکه مشغله فکری و کار و کاسبی نخبگان
 اين گروهها،  اينان، آری،.و حاضر بلکه دورنمائی بر انتهای افق تاريخ تصوير می نماينديک جنبش عينی حی 

با همين کارکردهای مشخص، با آنچه که در رابطه با جنبش کارگری انجام داده و می دهند و  را بايد سازمانها و حزبها
نه با دعاوی پر طمطراق آنها پيرامون پای بندی به کمونيسم يا فرمولبندی های نظری آنان در تحليل سرمايه داری مورد 

 تالش برای.  سياسی دو دهه وی جستجو نموديت آذرين از سرمايه داری را بايد در کارنامه فعال تحليل.داوری قرار داد
 حزب سازی خارج از حق تعيين سرنوشت،جويای انحالل جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در جنبشهای خلقی 

مدار پيکار ضد کار مزدی کارگران زير نام کمونيسم طبقه کارگر، دعوت کارگران به مبارزه صنفی و قانونی، توصيه 
عی از کارگاهها و مراکز کار و توليد که دست به اعتصاب نزنند و با مبارزات خود پروسه به کارگران بخش وسي

هر تالش متناظر با طرح بديل خواندن بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه های اين واحدها را مختل نسازند، اتوپی 
 کل صفحات اين کارنامه را پر در جنبش کارگری و مسائل ديگری از اين دستسوسياليستی عينيت موجود کاپيتاليستی 

فرض کنيم که ايرج آذرين به آناتومی نوع مارکسی شيوه توليد سرمايه داری اعتقاد داشته باشد و کار مزدی را . می کند
 ساله او 20نقطه رجوع درست آناتومی سرمايه داری بداند، تمامی بحث اينجاست که اين باور ايرج در پراتيک سياسی 

قرار بر اين بود که همه جا سخن از تغيير و راه حلها و راهبردها و راهکارهای تغيير دادن ده است؟ چه نقشی ايفاء کر
  . مشکل بر سر فرمولبنديها و تفسيرها و اعتقادات نيست. باشد

  
 فعالين ضد سرمايه داری طبقه کارگر را از پيکره جنبش ،که طيف چپ غيرکارگری حرف محسن حکيمی اين است

ستيزکارگران جدا می کنند، اين فعالين را عضو سکت خود می سازند و  به فعالين جنبشهائی سوای جنبش جاری سرمايه 
جا نسخه سنديکاسازی و  برای جنبش ضد سرمايه داری کارگران يک. اری کارگران مبدل می نمايندعينی ضد سرمايه د

 کارگران را به ضرورت انقياد سوسياليستیارزه مب. اتحاديه گرائی و جای ديگر نسخه رژيم ستيزی فراطبقاتی می پيچند
توده های کارگر از دستورات حزب غيرکارگری کمونيست نمای خارج از مدار واقعی مبارزه طبقاتی کارگران و تبعيت 

ه مقيد می نمايند و در اين گذر و بر پايه همه اين تعينات و مراودات نهايتًا و در تأثيرگذارترين حالت جنبش کارگری را ب
سوی جا به جائی نوع کنونی برنامه ريزی کار و توليد کاپيتاليستی به نوع ديگری از برنامه ريزی همين شيوه توليد 

حکيمی به واقعيتی بسيار شفاف و غيرقابل انکار اشاره می کند و تصريح می نمايد که چپ غيرکارگری . سوق می دهند
به سازمانيابی جنبش ضد کار مزدی ستراتژی پردازی هيچگاه موجود با اين رويکرد و کارکرد و راه حل بافی و ا

ايرج . کارگران و به آماده ساختن اين جنبش برای محو کار مزدوری عنايتی نداشته و نمی توانسته است داشته باشد
باال و پائين » کار مزدی « آذرين بدون هيچ گوشه چشمی به محتوا و جوهر حرفهای حکيمی در طول و عرض عبارت 

ی رود و معترضانه ادعا می کند که او نيز رجوع به رابطه کار مزدی در تبيين سرمايه داری را قبول دارد و اين نوع م



آری مسلمًا نيست، اين تحليل را تمامی .  خاص فعالين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی نيست،تبيين
د با هم قبول کنيم که سخن از فرمولبندی و عبارت نيست، سخن کارگران دنيا مديون مارکس هستند، اما يکبار ديگر باي
 روزهاپی که درسالها پيش، .  فرايند تغيير عينيت موجود استاز پراتيک طبقاتی و نقش عمل انسانها و جريانات در

اسی  صفه دفتر سيجلوس بر  تبيين سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی را وثيقه برداشت خود ازنويسنده بی راهه
می ساخت، فعالين ضد کار مزدی از  جنبش حق تعين سرنوشت خلق یپيشمرگدعوت کارگران کرد به قبول   وحزب

آنان از فهم سرمايه به .  متفاوت و متعارض ديگری استخراج می کردندارکسی سرمايه داری،  نتايجهمين روايت م
عی يا محو کار مزدی، نيازمند محو هر نوع جدائی  محو اين رابطه اجتمارابطه اجتماعی آموخته بودند کهعنوان يک 
توليد و زندگی  در سرنوشت کار و  آدمها دخالت جامع االطرافنيازمند رگر از برنامه ريزی کار و توليد،انسانهای کا

 وجود جنبش طبقاتی عظيمی است که در وسيع ترين سطح توده ای ممکن برای ايفای اجتماعی خويش و الجرم نيازمند
 می رسيدند که تنها و دی در پيچ و خم بحث خود به اينجافعالين ضد کار مز.  باشدريخی سازمان يافتهقش سترگ تااين ن

تنها يک جنبش کارگری گسترده، سراسری، آگاه، نيرومند و دارای افق شفاف لغو کار مزدی است که می تواند در پی 
 اجتماعی را به رنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد ب سراسریسرنگونی ماشين دولتی بورژوازی، سازمان شورائی

جنبشی که بتواند ضرورت وجود و موضوعيت دولت باالی سر کارگران را از پايه منتفی سازد، بتواند توليد . کف گيرد
 جنبشی که. ی ميان اجرای سياست و سياستگذاری را از ميان برداردگو برنامه ريزی توليد را يکی کند، بتواند دوگان

  . احساس نکند، تداوم انقالبش را به تحمل يک اليگارشی حکومتی حزبی پيوند نزند» ونسنخا« نياز به بازسازی 
   

فعالين ضد کار مزدی از تاريخ زندگی کارگران دنيا آموخته بودند که ظرفيت و توان سازمانيابی چنين جنبشی در طبقه 
های پی در پی و نافرجامی مبارزات ديرنده تاريخی  اقعی شکستاما يافتن راز و کارگر به تمام و کمال موجود است،

اين طبقه موضوعی بود که فعال آگاه  اين جنبش بايد آن را توضيح دهد تا از درون اين توضيح، چگونه شکست نخوردن 
ش روی  پرسش پي ترين اساسیجا و در متن اين کندوکاو پراکسيس،در اين. را با توده همزنجير خويش در ميان گذارد

فعالين ضد کار مزدی اين بود که جنبش کارگری از شرائط روز تا فاز کسب آمادگی و تدارک بالفعل برای محو سرمايه 
به عنوان يک رابطه اجتماعی، چه پروسه ای را بايد پشت سر نهد و از پيچ و خم کدام داالن پرمعمای مبارزه طبقاتی 

چه خواهد بود و اين افق با نوع افق بافيهای موجود چپ غيرکارگری و افق پيش روی او در اين مسير بايد گذر کند؟ 
حزب نوع حزب ايرج ها چه تفاوت بنيادی خواهد داشت؟  برای تحقق مطالبات روزمره اش چگونه بايد بجنگد و نوع 

ت وسيع اين جنگيدن با آنچه که چپ غيرکارگری می گويد و حزب ايرج ها طرح می کند چه تمايز ماهوی دارد؟  وحد
طبقاتی و انترناسيوناليستی خويش در پيکار عليه سرمايه داری را چگونه می تواند پی گيرد و فرايند اين پيگيری با آنچه 

؟ و از همه مهمتر و يرج می گويند چه تعارض اساسی را با خود حمل می کندکه چپ غيرکارگری و احزاب سنخ حزب ا
 وسيع ترين و بيشترين توان جنگی طبقه او چه  و بسيج متحد و متشکلبنيادی تر اينکه سازمانيابی جنبش طبقاتی

مشخصاتی به خود خواهد گرفت و اين سازمانيابی با نسخه پيچی چپ غيرکارگری و دستورات صادره حزب نوع حزب 
خود و فعالين ضد کارمزدی پاسخ به اين پرسشها را وظيفه حياتی ايرج ها از چه اختالفات ريشه ای برخوردار است؟ 

 در .ه بود انجام دادند و در حال انجام دادن هستندتهر چه از دستشان ساخآگاهان جنبش کارگری دنيا ديدند، در اين زمينه 
هر گام اين کوششها ميان دل مشغولی های رايج چپ غيرکارگری و آنچه که نياز بالندگی و آگاهی و سازمانيابی و اقتدار 

بحثهای آنها در باره سازمانيابی ضد  . فاصله های بسيار عميق مشاهده نمودندجنبش سوسياليستی طبقه کارگر است
سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر نيز از درون همين تالشها، همين نقدها، همين احساس تفاوتهای عميق  

ن يک رابطه اجتماعی و تبيين نويسنده  بی راهه به خواننده خود می گويد که تشريح سرمايه به عنوا. سر برآورده است
ی کار حرف درستی است اما اين تعريف هيچ ديوار نظام سرمايه داری بر بنياد کار مزدی يا رابطه خريد و فروش نيرو

آری نمی کشد اما فقط به يک شرط و !! نمی کشد فعالين ضد سرمايه داری  ساير حکيمی و محسن وتمايزی ميان ايشان
ها  ها و ايمان آوردن ها را در نفس باورپردازی ها و جنبش ا جهان باورها و نقش انسانآن هم اينکه جهان هستی ر

  .خالصه کنيم
  

لغو کار مزدی عبارت جامع و مانعی برای تعريف محو سرمايه داری « : نويسنده بی راهه، در ادامه نقد خود می گويد
 و خواننده با ديف می نمايدرگراف پشت پاراگراف رپا. او سپس به تکاپو می افتد تا گفته خود را اثبات کند!! نيست

تمرکز حواس کامل و حالتی کنجکاو منتظر می ماند تا بفهمد که محتوای استدالل چيست؟ و چرا لغو کار مزدی وجود 
ن آذرين و احتجاجات در سخ. ما انتظار بکلی بيهوده استا!!! سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی را منتفی نمی نمايد؟

او عزم جزم کرده است تا عليه مخالف خود به . او هيچ اثری از هيچ نوع دليل و شاهد و توضيح قابل رؤيت نمی باشد
حرف او در اين رايطه اين است که آلترناتيو کار مزدی . بافدبهر شکلی که شده مدرک تراشی کند و سند جعلی به هم 
اء فئوداليسم و پرودونيسم باشد و به همين دليل گفتن لغو کار می تواند به جای سوسياليسم و محو سرمايه داری، احي

گويا يک معضل اساسی !!! واقعًا که چه خطر بالفعل بزرگی؟؟ !! سرمايه داری فرمول درستی نيستمزدی بدون قيد
 اين است که توده های عظيم اين جنبش در صورت پيروزی بر و يکم گری بين المللی در شروع قرن بيستجنبش کار

کار و زندگی ظام سرمايه داری يکباره  فئوداليسم را از اعماق گورهای کهنه تاريخ نبش کنند و به جای آن، بر شرائط ن



 جنبش کارگری نيرومندی  تا لحظه حاضراگر. خيالش کامًال جمع باشداو می تواند از اين بابت   اما!!!خود مسلط گردانند
 که سرمايه داری را در عمق رسوبات کهنه تاريخ ه استپ سازمان نيافتبه لطف تسلط ساليان دراز رفرميسم راست و چ

دفن کند اما فرايند خودگستری رابطه خريد و فروش نيروی کار و سير تمرکز تاريخی سرمايه هيچ مجالی برای وحشت 
  ا. انسانها از احيای مجدد فئوداليسم و توليد خرد بر جای نگذاشته است

  
 او به دنبال تذکر ضمنی خطر تداعی شدن لغو کار مزدی با . بسيار جالب تر می شود زمينهدامه گفتار ايرج در همينا

 عبارت لغو کار مزدی موضوعيت یاحياء فئوداليسم و پرودونيسم، محسن حکيمی را به باد انتقاد می گيرد که به کارگير
اردوگاهی احراز می کرد، اما اينک با خود را در رابطه با وجود اردوگاه شوروی و به خاطر مرزبندی با سوسياليسم 

اينکه به .  جدی در اينجا مطرح می شوديک سؤال! !! است شدهمنتفیاه موضوعيت کاربرد اين مفهوم سقوط اردوگ
اما خطر تداعی سوسياليسم با !!! راستی خطر تداعی شدن لغو کار مزدی با مبارزه برای احياء فئوداليسم  وجود دارد؟

فها رآيا واقعًا در پشت اين ح!!! به طور کامل از تاريخ زندگی طبقه کارگر رخت بر بسته است؟ سرمايه داری دولتی
ايرج در همين بخش از انتقادات خود به !!  پيشکشراست و چپ بودن!! ابل لمس است؟ ق آنهاهيچ نشانی از جدی بودن

به کاربرد لغو کار مزدی  برای متمايز  نيازی ،حکيمی، ادامه می دهد که با فروپاشی سرمايه داری دولتی اردوگاه
 روايت  بايد اصطالحی برای متمايز نمودنبلکه!! نمودن سوسياليسم طبقه کارگر با سوسياليسم بلوک شرق وجود ندارد

ظاهرًا چنين به نظر می رسد که سوسياليسم بازار وجود کار !!! دست و پا کرد با سوسياليسم بازار کارگری سوسياليسم
و البد به همين دليل عبارت الغاء کار مزدی وجه تمايزی ميان سوسياليسم طبقه کارگر و !! محو می کندمزدوری را 

 روشن است که درستی و  نويسنده بی راهه چنين عقيده ای دارد اما کهمن معتقد نيستم. !!!سوسياليسم بازار نمی باشد
ش ضد سرمايه داری و برای لغو کارمزدی به هر نادرستی حرفها برای وی در زير فشار ضرورت جدالی که عليه جنب

او اين را می داند که کار مزدی و رابطه خزيد و .  کسب نمی نمايد راشکل و هر طريق احساس می کند، اهميت چندانی
با محو کار مزدی يا محو سرمايه به عنوان يک رابطه . فروش نيروی کار، شالوده موجوديت نظام سرمايه داری است

هيچ . ه سرمايه داری دولتی، نه سوسياليسم بازار و نه هيچ شکل ديگری از سرمايه داری قابل تصور نيستاجتماعی ن
  . انسان با عقلی در هيچ کجای دنيا هم تهديد حيات بشر قرن بيست و يک را احياء فئوداليسم نمی داند

  
اين رابطه ديگر انسانها کارگر و برده معنای روشن لغو کار مزدی محو رابطه خريد و فروش نيروی کار است، با محو 

کليه . بنياد جدائی افراد از برنامه ريزی پروسه کار و توليد به طور کامل در هم شکسته می شود. مزدی نخواهند بود
  در چه ،رفيت تأثيرگذاریبا امکان بروز بيشترين خالقيت و ظآحاد جامعه با اراده آزاد، با بيشترين قدرت دخالتگری، 

 و چه ميزان توليد گردد و محصول کار و توليد به چه سرنوشتی دچار آيد، شريک و رفيق و شود و چه توليد نشودتوليد 
پايه مادی انفصال بشر از سرنوشت پروسه کار و توليد و زندگی اجتماعی متالشی . هم حقوق و هم نفوذ خواهند گرديد

ف انسانها از وجود هر نوع قدرت و هر اراده باالی می گردد و از دل ويرانه های آن درخت آزادی جامع االطرا
لغو کار مزدی متضمن محو پايه های مادی وجود هر نوع حکومت شوندگی، هر نوع . شاخ و برگ می کشدسرشان، 

با از ميان . سلب آزادی، هر نوع قيم مآبی تحت هر اسم و عنوان و هر نوع تصميم گيری عده ای برای عده ديگر است
  سرمايه تشخص يافته يعنی اجتماعیمحو می شود، محو سرمايه متضمن محو دی، پديده ای به نام سرمايه رفتن کار مز

متضمن محو طبقه ای به نام طبقه سرمايه دار است، متضمن الغاء سراسری و کامل کارگر بودن . سرمايه دار است
ود را به مثابه طبقه کارگر از جود اجتماعی خطبقه کارگر با الغاء کار مزدی و. آدمها و وجود طبقه بردگان مزدی است

 به جای جدا  کل حاصل کار و توليد اجتماعی بشر،با محو رابطه خريد و فروش نيروی کار.  و بن منتفی می نمايدبيخ
، در سيطره دخالت آزاد و آگاه و سراسری و شورائی همه آحاد آدمها هشدن از حيطه دخالت انسانهای کارگر و توليد کنند

سرمايه دار محو می شود، طبقات محو می شوند، کل حاصل کار و توليد در خدمت . دولت محو می شود. ار می گيردقر
اينها، اين تحوالت، اين جا به جائی عظيم و شگرف . رفاه و راحتی و رشد و بالندگی هر چه بيشتر بشر قرار می گيرد

ول آنها لغو کار مزدی پيش شرط تحقق آنها و سنگ بنای حصتاريخی يکشبه و يک ماهه يا يک ساله انجام نمی شود اما 
 که کار مزدی را از ميان برمی دارد توليد خرد بر پا نمی کند و فئوداليسم را به تاريخ باز نمی گرداند، آيا بشريتی. است

ن اين همه آسمان و  بافت به جای آذريناگرچه خوب بود . اينها همه روشن استتوجه به اين مسأله واقعًا کار سختی است؟ 
 عمق مبارزات جاری توده های کارگر دنيا،  در، آنهاحکيمی و فعالين لغو کار مزدی، در کنار آنها، همراه عليه ريسمان

  .  کاری انجام می دادجهانی فارغ از وجود کار مزدی،تن ساخ  کاردر 
  

   »موانع پيشروی کارگران« موضوع 
  

همه چيز گواهی می دهد که وی .  صفحه ای او در نقد حکيمی است40وشته جدی نبودن حرفهای آذرين خصلت نمای ن
تا آنجا که توان  انتقاد کند و می خواهد  به هر حالزير فشارسهمگين تمايالت فرقه طلبانه خود و اطرافيانش می خواهد

 حرفهای ايرج در حصلما. را تخطئه نمايد سازمانيابی ضد سرمايه داری و برای محو سرمايه داری کارگران بحثدارد 
  :  اينهاستاين حلقه خاص



حکيمی استراتژی ندارد و همه اش در مورد موانع پيشروی متشکل شدن ضد سرمايه داری و برای لغو  -
  !!! کارمزدی کارگران حرف می زند

 . استراتژی و تحليل شرائط مشخص برای جنبش کارگری خيلی مهم و اساسی است -
 .جنبش کارگری و مقوله ای مهم در استراتژی وسيع طبقه کارگر است ترين مسأله روز بحث تشکل جدی -
 .جايگاهی بسيار مهم کسب می نمايدتوضيح موانع اساسی متشکل شدن کارگران هم به همين اعتبار  -
چپ دوره انقالب جدی بود و استراتزی داشت و مسائلی مانند مرحله انقالب، صف بندی نيروهای انقالبی و  -

 .يت جنگ ايران و عراق و رژيم سياسی را به طور جدی مشغله خود می ساختغير انقالبی، ماه
 اشکال اين چپ غيرکارگری بودن آن بود -
حکيمی می گويد که اصلی ترين مانع متشکل شدن کارگران قهر و سرکوب ارتجاعی جنبش کارگری توسط  -

 در ده می داند، پس حکيمیک مانع عمبورزوازی است، او در همان حال وجود گروههای سکتاريستی را هم ي
ورطه تضاد سازی های مائوئيستی افتاده است و بعالوه با سخن خود دار و دسته های اشرار سرکوب کننده 

 !!! تالش طبقه کارگر برای سازمانيابی را تبرئه ساخته است
 فشار جار به دور ازو  اهه اين است که در يک فرصت مناسب، در يک خلوت بيدار طبقاتی خواهش من از نويسنده بی ر

 عبارات باال را يک بار در ذهن خود رديف و مرور کند و سپس از خود بپرسد که به راستی قرار ای،و جنجالهای فرقه 
اين جنبشها هستند که آگاه يا ناآگاه، سازمان ! يعنی چه؟» حکيمی استراتژی ندارد« از خود سؤال کند که است چه بگويد؟ 

تا آنجا که به افراد بر می گردد مسأله اساسی . ق دار يا بی افق استراتژی خاصی را دنبال می کننداف ،يافته يا بی سازمان
اين است که نظرات، تحليل ها، راهبردها و راه حلهای ارائه شده توسط آنها بعنوان يک فعال حاضر در پراتيک کارزار 

پيش کشيدن اين حرف که مثًال محسن حکيمی . ی دهدطبقاتی تا چه ميزان به نيازهای حال و آتی يک جنبش معين پاسخ م
 اين است که از کارگران اشست زيرا معنای زمينی نازيباسخنی بسيار !!! استراتژی ندارد اما ايرج آذرين استراتژی دارد

ن ياسی آذري طوق اطاعت از دستورات و فرامين سبودن گوش به فرمان محسن حکيمی مثًال به جایايران خواسته شود تا 
اما به طور مثال آذرين دارد يعنی تالش برای آويختن جنبش کارگری به »  حکيمی استراتژی ندارد« . را به گردن اندازند

يعنی . شخصيت ها، يعنی اخطار به توده های کارگر که به جای اقتداء به فالن شخصيت، به شخصيتی ديگر، اقتداء کنند
اين نوع طرح . اجتهاد و تقليد و اعلميت در اجتهاد را فراموش ننمايند که اهميت در خواست از بردگان مزدی سرمايه

به جنبش طبقاتی آنان، که تيشه زدن به ريشه هر جهتگيری درست ضد سرمايه داری آنها  نه هيچ کمکی مسائل با کارگران
ايرج ها، دقيقًا  ايرج و يک تفاوت بسيار بارز و مهم نوع نگاه فعالين ضد کار مزدی به جنبش کارگری با نگاه نوع. است

تشکل شورائی سراسری ضد سرمايه داری کارگران ظرف دخالت وسيع و آگاهانه آحاد کارگران، محل . ستدر همين جا
مشق چاره پردازی و راه حل انديشی و تدبير و سياستگذاری همه افراد کارگر و مکانيسم بی نياز شدن آنها از آويختن به 

 لغو کار مزدی توده های کارگر سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری و با افق. ويش استاين يا آن شخصيت ماوراء خ
 شرط اساسی پيروزی انقالب کارگری و ضامن مهم تدارک و تجهيز در همين راستا و با توجه به همين مشخصات، پيش

 به دنبال سرنگونی دولت سراسری کارگران برای برپائی سازمان شورائی و سوسياليستی برنامه ريزی کار و توليد
توده های کارگر در اينجا . عکس اين قضيه در نوع نگاه چپ غيرکارگری به طبقه کارگر نهفته است. بورژوازی است

بايد  به صورت پيرو و مقلد و . بايد حتمًا به اين گروه و آن حزب و اين شخصيت و آن شخصيت ماوراء خود آويزان باشند
د عمل نمايند، به دستور نهادهای مافوق کمر به سرنگونی رژيم حاکم ببندند و  در پی سقوط مطيع نيروهای باالی سر خو

 و ديگران »حکيمی استراتژی ندارد« اين حرف که .  رژيم منتظر سياستگذاری و برنامه ريزی عناصر باالدست بمانند
مانی که فکر می کند به چنان خود را گول می زند ز منصور حکمت است و آذرين ، همان بحث حزب و شخصيتدارند

  . پندار و سياستی تعلق ندارد
  

حکيمی استراتژی ندارد و همه اش در باره سازمانيابی ضد سرمايه داری کارگران و می گويد که نويسنده بی راهه، 
ابی  او همان جا و فقط يک سطر بعد اضافه می کند که البته سازماني!!ر راه اين سازمانيابی حرف می زندموانع س

کارگران يک مقوله مهم در استراتژی وسيع طبقه کارگر است و بررسی موانع اين سازمانيابی نيز اهميت استراتزيک 
 مطالب تا اينجا متوجه نمی شود که باالخره عيب و ايراد کار حکيمی چيست؟ آيا او واقعيت اين است که خواننده. اردد

کز کار و گفته های او روی يک مقوله مهم استراتزيک جنبش کارگری تمراستراتژی دارد؟ ندارد؟ استراتزی بد دارد؟ 
 در جريان نکوهش بی استراتزی بودن ودن وی حکايت می نمايد؟ آذريننشان استراتزی داشتن است يا از بی استراتزی ب

لی مانند ماهيت او می نويسد که پرداختن چپ به مسائ. حکيمی به استراتژی داشتن چپ دوران انقالب بهمن اشاره می کند
رژيم، مرحله انقالب، صف بندی انقالب و ضد انقالب، ماهيت جنگ عراق و نظائر اينها، گواه جدی بودن اين چپ در 

 مشخص حاصل از تلفيق و ترکيب اين صغری و کبری ها اين نتيجهيک . روشن ساختن مسائل استراتژيک بوده است
 در مباحث مرحله انقالب و صف بندی انقالب و ضد انقالب و است که محسن حکيمی به دليل اجتناب از غرق شدن

کز نمودن کار و زندگی و فکر و عمل خود بر روی سازمانيابی جنبش ضد به دليل متمرو !! ماهيت جناحهای رژيم
 ايرج در همين جا و در البالی همين!!!  انسانی بدون استراتژی است طبقه کارگر،سرمايه داری و برای لغو کار مزدی

تصريح می کند که البته چپ دوره انقالب بهمن غيرکارگری بود و دلمشغولی نيروهايش بيشتر برپائی صنعت  عبارات



يد چرا حکيمی او به درستی اين نکته را يادآوری می کند اما باالخره نمی گو. ی و مسائلی از اين دست بوده استمستقل مل
 می گويد که حکيمی در يکجا از سرکوب و اختناق و خم همين بی راهه،نويسنده بی راهه در پيچ و . فاقد استراتژی است

ديکتاتوری هار بورژوازی بعنوان سد راه اصلی متشکل شدن کارگران سخن گفته است اما در جای ديگر وجود گروههای 
 را يادآور او سپس طرح قضيه به اين صورت. چپ را مانع عمده  سازمانيابی جنبش کارگری ايران به حساب آورده است

تضادسازيهای مائوئيستی تلقی کرده و حاصل آن را پرده کشيدن بر توحش و جنايت و حمام خونهائی دانسته است که 
 کوبيدن و تخطئه  ايرجهدف !!دولتها برای سرکوب مبارزات کارگران و جلوگيری از متشکل شدن آنها به راه انداخته اند

بازی با الفاظ، بيرون کشيدن .  چه بهائی صورت می گيرد؟ هيچ مهم نيستکردن و منکوب نمودن مخالف است اينکه به
واژه ها به نحو دلخواه از البالی عبارتها، معنای دلخواه خود را بر آنها بار کردن، واژگان تحريف شده را اساس قضاوت 

 سبعيت و قلع و قمع سر تا بن مسأله اين است که حکيمی سرکوب و.  موج می زندهمه جا در اين مقالهقرار دادن 
مبارزات کارگران توسط بورژوازی را مانع اساسی متشکل شدن کارگران دانسته است اما در همان حال به درستی تأکيد 
نموده و می کند که فرقه بازی چپ، تالش گروههای چپ برای بيرون کشيدن فعالين کارگری از ارگانيسم حيات جنبش 

 يک سد مهم بر سر راه سازمانيابی منزوی در محافل سکتیلهای مرده بی خاصيت کارگری و مبدل نمودن اينان به سلو
 تضاد سازی نوع مائوئيستی ضيح دهد که کجای اين حرفهاايرج بايد تو. گران بوده و می باشدرضد سرمايه داری کا

ا در سرکوب و کشتار او همچنين بايد مشخص کند که چرا طرح اين نکات متضمن پرده کشيدن بر جنايات دولته!!!  است؟
حرف حکيمی اين است که چپ غيرکارگری جنبش يا جنبش هائی سوای جنبش ضد سرمايه داری و !!! کارگران است؟

 را بر طبقه کارگر تحميل نموده ديگربرای لغو کار مزدی را نمايندگی کرده است، اهداف و انتظارات و افقهای جنبشهای 
 از صفوف جنبش جاری ضد سرمايه داری کارگران يک ضربه جدی بر پروسه است و با بيرون کشيدن فعالين کارگری
کجای اين سخن تضادسازی مائوئيستی است و چرا طرح آن تالشی برای پرده . سازمانيابی کارگران وارد ساخته است

  !!!! کشيدن بر جنايات رژيم ها می باشد
  

  !!»کشف تناقضات آشکار« 
  

  اتحاد عمل جريانات مختلف 82در سخنرانی اول ماه سال از يکسوی . اقض استآذرين می نويسد که حکيمی دچار تن
ضد سرمايه داری را پايه مادی و نقطه آغاز کار تشکل اجتماعی ضد سرمايه داری کارگران دانسته است و از سوی 

وده های کارگر تلقی  سازمانيابی ضد سرمايه داری ت راه ديگر در مصاحبه با نشريه نگاه نيروهای چپ را مانعی بر سر
آذرين از وجود اين تناقض در حرفهای حکيمی سخن می گويد اما ببينيم که واقعيت چيست؟ حکيمی يا !!! کرده است

ساير فعالين ضد کار مزدی هيچگاه و در هيچ کجا از اتحاد عمل گروهها به مثابه سنگ بنای تشکل ضد سرمايه داری 
رازی هم .  سال پيش آقای م2اين گفته ايرج تهمتی آشکار از نوع اتهامی است که  .حرفی به ميان نکشيده اندطبقه کارگر 

حکيمی نه فقط ائتالف گروهها را شالوده ايجاد . مطرح کرده بود و من در نوشته ای نامربوط بودن آن را توضيح داده ام
ران با اتحاد عمل گرايشات را تشکل ضد سرمايه داری ندانسته و نمی داند که حتی تالش برای جايگزينی وحدت کارگ

حکيمی از همان نخستين سخنرانی بر سازمانيابی ضد سرمايه داری توده های کارگر . استهم مورد انتقاد قرار داده  
توضيح واضحات است که کارگران و به ويژه فعالين کارگری ممکن است به اين يا آن گرايش . اصرار ورزيده است

اتحاد آذرين و هر فعال سياسی ديگر خوب می دانند که . عضو اين يا آن گروه سياسی باشندتعلق داشته باشند و چه بسا 
عمل گروهها و جريانات، با متشکل شدن ضد سرمايه داری توده های کارگر، حتی با فرض تعلقات گروهی کارگران يا 

دخالتگر و صاحب تأثير جنبش کارگری در دومی آحاد کارگران و فعالين اندرونی . فعالين آنها از بيخ و بن متفاوت است
. هستند که دست در دست هم می گذارند و برای سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری توده های کارگر تقال می کنند

ی دارند، اما نه به  به اين يا آن گروه سياسی سمپاتفعالين و آحاد کارگرانی که لزومًا همانند هم فکر نمی کنند و احتماًال
نمايندگان گروهها بلکه به مثابه فعالين حی و حاضر دست اندرکار پيشبرد و متشکل نمودن جنبش طبقه خود با هم عنوان 

از عينيت سرمايه ستيز اين جنبش عزيمت می کنند و برای پاسخ به نيازهای شکوفائی و آگاهتر شدن و . ميثاق می بندند
 مسأله به  يعنی اتحاد عمل گروههادر حالت اول. ی شوند يابی و قدرت گيری اين جنبش همسنگر و همرزم مسازمان

از نوع گروههای موجود سياسی که هيجکدام هيچکاره جنبش کارگری نيستند و در اينجا مشتی گروه  .هيچوجه اين نيست
. در بهترين حالت فقط اين يا آن کارگر را به عضويت خود و زير پرچم سکت خود در آورده اند، دور هم جمع می شوند

از درون يک . مطابق معمول مواضع سياسی گروهی خود را با هم در ميان می گذارند و بر سر آن کشمکش می کنند
. جدال طوالنی پيرامون اين مواضع و سنجش درجه ضد رژيم بودن و نبودن همديگر، باالخره کمر به ائتالف می بندند

اطالعيه نويسی و اعالم مواضع با هدف ابراز وجود . وشن استکارنامه تمامی اين اتحاد عملها و ائتالفها برای همگان ر
سکت جديد، انجام ندادن هيچ عملی در رابطه با جنبش کارگری، بازگشائی يک جدال گسترده فرقه ای در درون ائتالف 

 ا هفرقه ها و باالخره انشعاب و رونق بازار فحش و فحش کاری تنها محصول مشترک و هميشگی همه اين اتحاد عمل
گواه است که شمار گروههائی که از درون اين اتحادها خارج می شوند، از تعداد آنها تاريخ از ديرباز تا حال . بوده است

  .  استف به مراتب افزونتربه گاه تشکيل ائتال
  



اينکه تا چه رسد به ن نوع جمع شدنها نشان نداده اند، ، هيچ رغبتی به اي کار مزدی هيچگاهمحسن حکيمی و فعالين ضد
ناقض  ادعای ايرج در مورد تبنيادب به اين ترتي. کارگر به حساب آورندطبقه آن را سنگ بنای تشکل ضد سرمايه داری 

 می گويد او. بنا می کند شالوده ويران بر همين  نيز،خود را ادعای است، اما او بخش بعدی گفته های حکيمی غيرواقعی
وههای چپ را که قرار بود بخشی از مصالح و ماتريال مهم تشکل ضد  و گر استکه حکيمی نظراتش را تغيير داده

 هميشه و از همان آغاز حکيمی!!! سرمايه داری باشند اينک مانعی بر سر راه ايجاد اين تشکل قلمداد کرده است
پروسه سکتاريسم و رفرميسم، يا به بيان ديگر رفرميسم راست سنديکاليستی و رفرميسم چپ فرقه ای را مخل پيشبرد 

  به 82 همان سال ازکه دقيقًا   84 نه در سال  اين حرف را دروان عليه سرمايه داری دانسته است متشکل شدن کارگر
 از سکتاريسم . در پالتاکها و مصاحبه ها و سنخرانيهای متعدد تصريح نموده و مورد تأکيد قرار داده استبعد، به کرات

 به ه پردازی و سازمان آفرينی بی ربطص آن يعنی حزب سازی، گروبه طور کلی حرف نزده است بلکه نمود مشخ
جنبش کارگری و بديل سازی آنها در مقابل سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر را 

 مخفی رعايت اصول کار اين بوده است که جبر  هميشه فعالين ضد کار مزدیيک بخش حرف. به باد انتقاد گرفته است
در درون جنبش کارگری نبايد به مستمسکی برای توجيه فرقه گرائی و سکتاريسم ضد سوسياليستی و ضد کارگری تبديل 

فعالين حی و حاضر و دخالتگر مبارزات جاری ضد سرمايه داری کارگران در مخفيانه ترين، زيرزمينی ترين، . شود
آنان زير فشار سبعيت ها و شرائط بسيار وخيم . می شوند ن به سکت تبديلترين حالت ممکنايزوله ترين و محصور

.  راهکارها، شيوه های حضور و اشکال نفوذ و دخالت خود در جنبش روز کارگران را تغيير می دهند فقطمبارزه،
 حتی در زمانی که گروه، گروه در عمق سياهچالها به اسارت دشمن جنبش سرمايه ستيز توده های کارگرفعالين واقعی 

هر کدامشان که به . می آيند، باز هم حضور مؤثر و تعيين کننده آنها در مبارزات روز کارگران مشهود و پا برجاستدر 
اينکه   نفس.زندان می افتند تالش برای پر نمودن جای خالی آنان به جزئی از پروسه پيکار همزنجيرانشان بدل می گردد

، وجود سکتی آنها در  پيگرد رژيم اندعقيب دژخيمانه تريند ت موجود مور غيرکارگریحزبها، گروهها و سازمانهای
 مجبور به رعايت اصول مخفی کاری در  کارگری نيروهای فعال آنها تشابهی با .مقابل جنبش کارگری را نفی نمی کند
ات سکتها و نيروهای متشکله آنها حتی در شرائطی که موج مبارز .قه کارگر ندارنددرون جنبش ضد سرمايه داری ط

وز توده های عظيم طبقه کارگر سرتاسر جامعه را در خود فرو می پيچد باز هم سکت هستند و زندگی و حال و هوا و س
 عينيت اساسًا جنبش کارگری و!! !را هم در درون خود جمع کنند ولو اينکه کارگران زيادی .و گداز سکت خود را دارند

آنان منافعی جدا از طبقه کارگر و اهدافی متمايز از انتظارات . ی کنند را نمايندگی نمستيز طبقاتی کارگران با سرمايه
سکت و اقتدار سکت، قدرت رقابت سکت با سکتهای ديگر، نام و نشان و جبروت . توده های کارگر را دنبال می نمايند

رايشان همه چيز سکت، انقياد طبقه کارگر به سکت و تبعيت هر چه گسترده تر جنبش کارگری از فرامين صادره سکت ب
 جنبش کارگری نيستند، سکتها همراه.  هيچ چيز است برايشانکار مزدیو جنبش ضد سرمايه داری و برای محو 

 کجراه بردن مبارزات آنها و برای چرخ دادن اين مبارزات در مسير می کوشند تا از توهمات کارگران برای بهبرعکس 
تفوق سکت خود بر اين طبقه را در عمل ه کارگر سخن می گويند اما سکت ها از طبق. حصول اهداف خود استفاده کنند

دنبال می نمايند، از مطالبات توده های کارگر حرف می زنند، نه به اين دليل که حصول اين مطالبات توسط کارگران 
سکت خود را گامی در تعرض طبقه کارگر عليه سرمايه است بلکه به اين خاطر که از ورای آن موجوديت و نام و نشان 

با توده های کارگر در ميان گذارند، در مورد متشکل شدن کارگران و اهميت اين کار جنجال می کنند اما هدف آنها نه 
ری که تشکيل يک گروه وسيع هوادار سکت خود به طور بالفعل و هموارسازی راه سازمانيابی کارگران عليه سرمايه دا

سکتها بازمانده های مضمحل و منقرض جنشهای ديگرند،  .ه استی در آيندرگر به ارتش تحت فرمان وتبديل توده کا
طبقه کارگر را ابزار عروج خود به قدرت می بينند و رابطه آنها با جنبش کارگری رابطه ای از اين قماش است، فعالين 

ذارند و و جود ، تا در پشت ويترين های سکت خود بنمايش گعمق مبارزات جاری کارگران می دزدندکارگری را از 
 کارگران ديگر برای پيوستن به رقابت سکت با سکتهای ديگر و وسيله تشويقآنها را وسيله رونق بازار سکت، ابزار 

 غيرکارگری و ضد سوسياليستی و سد راه سازمانيابی سوسياليستی ارتجاعیسکتاريسم يک پديده . سکت خود سازند
 چاره انديشی جمعی و کارساز در کار متحد  مبارزه ون کارگری برایسکتاريسم با تجمع گروهی فعالي. کارگران است

کارگران و فعالين .  و طبقاتی داردکارگران، فرق بسيار اساسینمودن و متشکل ساختن جنبش ضد سرمايه داری 
فع  منار سکت سازی شوند و به ورطه سکتاريسم فرو غلطند اما آنان در چنين وضعی ديگر نه يکارگری ممکن است اس

ممکن است به فعالين سينه چاک کارگران . جنبش طبقاتی ضد کار مزدی خود که منافع جنبشهای ديگر را تعقيب می کنند
اين و آن سکت تبديل شوند اما کارگر بودن آنها هيچ حيثيت کارگری برای سکت فراهم نمی کند و نقش مخرب آنها برای 

 بلکه به هم سکت نيستند،غيرکارگری چندان  با جنبشهای ها در رابطهسکت. نمی نمايدسوسياليسم طبقه کارگر را تطهير 
 توهم صفی بر امواجبا مهارت زايدالودر جنبش تعيين حق سرنوشت ملی  .صورت يک نيروی اجتماعی عمل می کنند

 مجال زمانی که شرائط تاريخی معينی به رشد امپرياليسم ستيزی خلقی. ملی می رانندهای  کشتی پيکار هدف کارگران
ی موجود سکتها.  تبديل می شوند و سوسيال بورژوائیليستیاسيونانمی دهد، آنان به سکانداران يکه تاز سفينه اهداف 

مدت تاريخی، زير فشار  ضدامپرياليسم بورژوائی و جنبشهای مشابه ديگر هستند که در يک فرايند طوالنی وارثان
تکاری نموده اند اما در ت مستقل ملی و جمهوری خلق را دساجتماعی آن جنبشها رؤياهای برپائی صنعورشکستگی 

 کماکان می خواهند قافله ساالر. انند جنبشهای سلف خود سخن می رهمانبا طبقه کارگر از عمق ويرانه های رابطه 



ز پرولتاريا باشند، می خواهند جنبش کارگری را به سکت و حزب خود بياويزند، می خواهند طبقه کارگر را ارتش ستي
فراطبقاتی خود با رژيم سياسی کنند و می خواهند بر گرده امواج نيرومند مبارزات کارگران به صفه قدرت  سياسی 

  .پرتاب گردند
  

 طبقه  و برای لغو کار مزدیحکيمی و فعالين ضد سرمايه داری در رابطه با مسأله سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری
 و ه اندبه سکتاريسم و به رفرميسم راست سنديکاليستی اشاره کردهدف، ق اين  تحق در گفتگو پيرامون موانعکارگر و

انگشت گذاری آنها بر نقش مخرب گروههای . آنها را مورد تأکيد قرار داده اندمخاطرات جدی اين تندنسها و حامالن 
راتيک و وضعيت پيشينه، پا توجه به سرشت طبقاتی،  که ب آنهاپ نه در رابطه با نفس گروه بودنابوابجمعی رفرميسم چ

رين در اين زمينه نيز بسان همه ايرج آذ. آنها در ارتباط با جنبش کارگری است  مشخص حال و گذشته سکتاريستی
 و پايه اتهامات خود را ر فعالين ضد کار مزدی را تحريف می کندي سايانه های ديگر اساس و ساختار تحليل حکيمی يمز

  محسن حکيمی پيرامون گفتگوی دربر خالف ادعای ايشان،. ته های آنها استوار می سازدبر مسخ تحليلها و نظرات و گف
ايجاد تشکل ضد سرمايه داری هيچگاه و در هيچ زمانی، به اتحاد عمل گروهها و محاسبه اين اتحاد عمل بعنوان سنگ 

فرميسم چپ سکتاريستی و  ر براز همان آغاز،برعکس . بسته نشده استبنای سازمانيابی توده های کارگر دخيل 
انگشت  متشکل شدن جنبش ضد سرمايه داری کارگران رفرميسم راست سنديکاليستی به عنوان موانعی بر سر راه

تناقضی که ايرج می گويد نه در حرفهای فعالين ضد کار مزدی، بلکه در استنباطات نادرستی است که . گذاشته شده است
  . مبنای قضاوت خود قرار داده استه عمل آورده و از اين گفته ها ب به طور هدف داراو
  

نويسنده بی راهه، حرف حکيمی پيرامون نقش مخرب رفرميسم چپ فرقه گرا در سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری 
برای لغو  ضد سرمايه داری و  وی و کل جنبشطبقه کارگر را به سوژه ای برای بر پا نمودن طوفان و بسيج عمومی عليه

بير و  که حکيمی به روال عادی صحبت و بدون هيچ تع»عمده« و » اصلی« دو واژه   از.ی مبدل ساخته استکار مزد
منظور خاصی به کار برده است، چماق تکفير ساخته و از همه سو بر سر او و همه فعالين ضد کار مزدی فرود آورده 

ين قهر و موانع سازمانيابی کارگران، ماشرسی حکيمی در بر وانمود می کند که گوياه  کينه توزانبه گونه ای. است
 کسی که !!! استسکتاريست را در مکان نخست قرار داده و نقش گروههای چپ سرکوب بورژوازی  را در مرتبه دوم

 بر گردن حکيمی فرود می آورد اينک خود صفحات زيادی ضادسازی مائوئيستی باالتر، شمشير اتهام تچند سطرخودش 
اگر  ،در يکی از نوشته هايش» داستايوفسکی« !!! بندی درست موانع اصلی و عمده سياه می سازدرا پيرامون جدول 

 حقيقت است، من در کنار نی برايم مسلم شود که عيسويت خالفاگر زما« : می گويد» جنايت و مکافات«  اشتباه نکنم
هر شکلی که از دستش بر می آيد با حقيقت از اين حد فراتر می رود و مصمم است تا به آذرين . »حقيقت نخواهم ايستاد

او آنچه را که در ذهن خود ساخته است و ما باالتر توضيح داديم به حکيمی نسبت می دهد و سپس می کوشد تا . ستيز کند
اثبات کند که رژيمها بيشتر از گروههای چپ غيرکارگری به پروسه سازمانيابی ضد سرمايه داری جنبش کارگری لطمه 

در صحبتهای حکيمی هيچ انسان منصفی هيچ نشانی از هيچ نوع قياس ميان تأثيرات مخرب اين دو عامل . ه اندوارد ساخت
در پروسه متشکل شدن کارگران عليه سرمايه داری مشاهده نمی کند، اما چند صفحه از بحث آذرين به طور واقعی و با 

 دست نمی زند اما ايرج زير ،ايسه ای ميان اين دوحکيمی به هيچ مق!!! دد و احساس تمام صرف اين قياس می گرشور
لوای انتقاد از آنچه که او خودش و به ميل و اراده و انتخاب خودش آن را جا به جائی نقش ها ناميده است نادرست ترين و 

 دولت ماحصل حرف او اين است که فی المثل نقش رژيم آپارتايد افريقای جنوبی،. بدترين قياس ها را به عمل می آورد
سوهارتو در اندونزی يا حزب کنگره هندوستان بيشتر از حزب کمونيست اين کشورها به کار سازمانيابی طبقه کارگر 

يک سؤال مهم از آذرين در اينجا اين است که آيا واقعًا مشکل کارگران دنيا و فعالين کمونيست . لطمه وارد ساخته اند
آيا برای کسانی که از ماترياليسم انقالبی مارکس و !! س بازيها است؟ختن به اين نوع قياجنبش کارگری ضرروت پردا

دولتها نهاد تحميل استثمار و توحش و بربريت !! به اين نوع مقايسه ها معنی دارد؟پرولتاريا حرف می زنند دست زدن 
ان و متشکل شدن آنها سرمايه داری بر طبقه کارگرند و در اين راستا به هر نوع سبعيت و جنايتی عليه مبارزات کارگر

چپ غيرکارگری در اندرون و بيرون جنبش کارگری، خود را مدافع منافع و صف مقدم جبهه پيکار طبقه . دست می زنند
کارگر عليه سرمايه داری، دشمن هر نوع استثمار شدن، ستم کشيدن و بيحقوقی انسانها، مبلغ و مروج کمونيسم پرولتاريا، 

از استثمار و دولت و طبقه معرفی می کند  جامعه طبقاتی و منادی استقرار جامعه عاری دشمن وجود طبقات و موجوديت
قياس اين دو توسط آذرين، قياسی بی معنی، به قول منطقيون قديم يک .  با کارگران سخن می گويد اين ادعاها منظرو از

 گمراه کننده  آن تالشی بيهوده و ز درون و الجرم تالش برای استنتاج اين حکم و آن حکم ا استقياس کامًال مع الفارق
دولت بورژوازی آماج مبارزه توده های کارگر و سرنگونی آن هدف بالفاصل جنبش ضد سرمايه داری اين . خواهد بود
چپ غيرکارگری نيروئی است که خاستگاه اجتماعی، افقها و انتظارات و راهبردها و راهکارهايش بر خالف . طبقه است

ی نمايد، در انطباق با اهداف، مسير پيکار و پروسه سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری کارگران نيست، آنچه که ادعا م
بلکه بالعکس مخل و منحرف کننده اين جهتگيری و مبارزه است و به همين اعتبار مورد بررسی و نقد و کار آگاهگرانه 

و را بر جنبش کارگری تحميل کند و با انگشت نهادن بر آذرين اصرار دارد که قياس اين د. فعالين کارگری قرار می گيرد



اهميت خطر اولی از يکسو ضرروت نقد راديکال سرمايه ستيز کارگران عليه دومی را کم اهميت سازد و از سوی ديگر 
  !!!برچسب تقليل اهميت مبارزه عليه دولت سرمايه داری را به ناحق بر پيشانی بحثهای حکيمی نصب کند

  
انتقاد از نقش منفی و . ويل طومار اتهام و جعل مدارک عليه حکيمی با تمامی حرص و جوش ادامه می دهدآذرين به تط

و عمده سازی خطر » سه جهان« مخرب چپ غيرکارگری در سازماندهی جنبش ضد سرمايه داری را با تز معروف 
لقی کردن سرمايه داری دولتی اردوگاهی اغراق بخشی از چپ پيرامون بدتر ت!! شوروی در قياس با امريکا تشبيه می کند

حرف حکيمی را با همه اين مسائل يکی می کند و از تمامی اين لفاظی ها !! نسبت به سرمايه داری غرب را مثال می زند
آذرين در رديف نمودن بندها و مواد . و لفظ بافيهای مالل انگيز برای تکفير و سب و لعن حکيمی بهره گيری می نمايد

کل سخن حکيمی نقش منفی و مضر چپ غيرکارگری در . تمکين نمی نمايدت به هيچ مالک و منطق و انصافی واسکيفرخ
امر  سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری است، کدام کارگر منصف دارای حداقل شناخت طبقاتی، نسبت به تشبيه کردن 

   !! نمی شود؟؟شگفتی غيردولتی دچار   دولتی وتلقی نمودن سرمايه داری  و خوبتر بدترتئوری سه جهان يااين سخن با 
  

 نقش سوسيال دموکراسی دوران مشروطه  در برخورد خويش به نيروهای چپ،نويسنده بی راهه ادامه می دهد که حکيمی
رضاخان در متشکل کردن کارگران را را در سازماندهی جنبش کارگری منکر شده است، نقش حزب کمونيست دوران 

ايجاد اتحاديه های بزرگ کارگری را انکار نموده است و تالش چپ اهميت کار حزب توده ايران در . از ياد برده است
او در همين راستا، باور خويش به مترقی . دوران انقالب بهمن در رابطه با شوراهای کارگری را فراموش کرده است

ينترن را يادآوری می کند و حکيمی را به ب کمونيست دوره کم  و کارگری بودن حز32 تا 20الهای بودن حزب توده  س
باور حزب توده در سالهای مورد نظرش آذرين می تواند به مترقی بودن . خاطر بی توجهی به اين مسائل شماتت می نمايد

 را تقديس نمايد و می تواند ايجاد اتحاديه های کارگری داشته باشد، می تواند نقش سوسيال دموکراسی دوره مشروطه در 
اما در متن همه اين باورها، . ارگری بودن يا حزب طبقه کارگر بودن حزب کمونيست ايران دوره کمينترن دفاع کنداز ک

 يابی جنبش کارگری عليه سرمايه تقديس ها و دفاعيات بايد اين نکته را ثابت کند که جريانات باال واقعًا دست به کار سازمان
دموکراسی دوره مشروط، وطن پرستی بخشی از طبقه بورژوازی را سوسيال . و برای محو بردگی مزدی بوده اند

 تژيک کار کمينترناگستره سياست گذاريها و مبانی استر در رضاخاننمايندگی می کرده است، حزب کمونيست دوره 
و ايران بود » بورژوازی ملی« کارگر، مالکان ليبرال و خواستار تشکيل جبهه واحد ضد امپرياليستی مرکب از طبقه 

جريان نخست برای .  در ايران را نمايندگی می کرده استی اردوگاه سرمايه داری دولتیحزب توده پيشبرد سياست ها
ه است، حزب دوم جنبش کارگری را به مبارزه ب رفرميسم اتحاديه ای تالش می نمودمتشکل کردن کارگران در چهارچو

زب سوم تقويت کفه کراتيک خلق سوق می داده است و حبرای استقرار پايه های صنعت ملی و برقراری جمهوری دمو
 3هر . ع بخشی از بورژوازی بين المللی در مقابل بخش ديگر را به جنبش کارگری ديکته می کرده استتوازن قوا به نف

های باال در دستور کار خود داشته اند و افق   جهتگيری بر متنحزب مطالبات روز و هدف سازمانيابی طبقه کارگر را
های مکتبی مترقی و ارتجاعی و  فرمولبندی.  دولتی بوده است دارینهائی آنها برای جنبش کارگری برقراری سرمايه

. انقالبی را کنار بگذاريم و به واقعيت آنچه احزاب ياد شده در رابطه با سازمانيابی طبقه کارگر انجام داده اند خيره شويم
سيال دموکراسی دوره مشروطه، حزب کمونيست دوره رضاخان يا حزب حرف حکيمی يا ديگران اين نبوده است که سو

 هيچکدام از اين احزاب توده های طبقه است کهبحث بر سر اين .  کارگران را متشکل نساخته اند32 تا 20توده سالهای 
ها سوسياليسم طبقه کارگر را عليه سرمايه داری و با افق لغو کار مزدی متشکل نساخته اند، دورنمای پيکار هيچ يک از آن

کارگر نبوده است و هيچکدام برای ايجاد صف مستقل سوسياليستی توده های کارگر کاری انجام نداده اند، برعکس همه 
 با هدف ناسيوناليستیبورژوازی در درون جبهه واحد امپرياليسم ستيزی ائتالف با بخشهائی از آنها جنبش کارگری را به 

همگی . اری جمهوری خلق و مستقر ساختن سرمايه داری مستقل ملی دعوت می کرده اندبرقر!! رفع سلطه امپرياليسم
پيش  اين مبارزات در دائره مصالح،  صوابديدها و  مطالبات روزانه را به محصور ماندنمبارزه کارگران برای تحقق

ن از کارگری بودن سوسيال  بحث بر سر اينهاست، دفاع آذري.شرطهای توسعه انباشت کاپيتاليستی مقيد می ساخته اند
دموکراسی، از حزب کمونيست ايران به عنوان حزب کمونيست طبقه کارگر ايران يا حزب توده به عنوان يک حزب 

  در خط مشی عملی و افق بافيها و راهکارودن انحالل سراسری جنبش کارگریکارگری و مترقی دفاع از درست ب
  . ن و جهان استپردازيهای بخشهائی از طبقه بورژوازی ايرا

  
آذرين صرف نفوذ يک حزب سياسی در ميان توده های کارگر يا موفقيت اين حزب در سازمان دادن بخشی از کارگران 

اين يک نکته .  قلمداد می کندنبش کمونيستی کارگران بودن آن حزب حتی ظرف ج،را دال بر کارگری بودن آن حزب
جنبش . با رفرميسم راست و چپ درون و حاشيه جنبش کارگری استبسيار گرهی در چالش ميان جنبش ضد کار مزدی 

 ضد سرمايه داری بودن اين جنبش مانع متوهم شدن توده های  جنبش ضد سرمايه داری است اما مجردکارگری اساسًا يک
 جنبش کارگری اروپای. کارگر به اين يا آن حزب غيرکارگری يا حتی احزاب رسمی و غيررسمی بورژوازی نمی شود

احزاب سوسيال دموکرات کشورها يا اتحاديه های کارگری به عنوان ظرف هائی   بهغربی و شمالی يک قرن است که
احزاب و اتحاديه های مذکور در . برای ابراز وجود اجتماعی و طبقاتی خود در مقابل بورژوازی رضايت داده است



ه بورژوازی را به پرداخت سنار دستمزد بيشتر و طبقه  در بهترين حالت کارشان اين بوده است کتمامی طول اين تاريخ 
اين احزاب و اتحاديه ها . کارگر را به قبول حقانيت، جاودانگی و مشروعيت تاريخی نظام سرمايه داری متقاعد سازند

مبارزه توده های وسيع کارگران قاره را سازمان داده اند اما نقش و هدف و فلسفه کار اين سازمانيابی نه سازمان دادن 
طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه داری که کامًال بالعکس آشتی دادن استراتژيک و تاريخی بردگان مزدی سرمايه با نظام 

سوسيال دموکراسی . بردگی مزدی و انسداد تمامی مجاری پيکار کارگران عليه اساس موجوديت سرمايه داری بوده است
 تا از طريق اين سازمانيابی مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمايه داری را سازمان داده اندو اتحاديه ها، کارگران را 

ر متشکل نقش آنها دبه صرف   و سازمانهای طيف رفرميسم،رين از حقانيت کارگری احزابدفاع ايرج آذ. کنندتعطيل 
  نظامگارسازی و خدمتی به بورژوازی جهانی برای ماند تعطيل مبارزه طبقاتینمودن کارگران دفاع از محق بودن

بحث بر سر نفس سازمان يافتن نيست، جنبش کارگری يک جنبش سرمايه ستيز است اما اين جنبش .  استسرمايه داری
در عين حال موضوع تالش رفرميسم و برنامه ريزيهای سياسی و مدنی و فرهنگی و اجتماعی نظام کاپيتاليستی برای 

احزاب و سازمانهای زيادی . ز عليه بنياد موجوديت سرمايه داری استخارج شدن از ريل مبارزه طبقاتی و عدول از ستي
آنها توهم کارگران به بورژوازی را سازمان می دهند، مبارزه . جنبش کارگری را در اين راستا متشکل می سازند

کارگران  بشر از کار مزدوری را پيش روی آنها افق رهائی.  متشکل نمی سازندکارگران عليه نظام سرمايه داری را
توضيح واضحات است که بخش . قرار نمی دهند بلکه اين افق را کور و از چشم انداز حيات طبقه کارگر دور می نمايند

غالب اين احزاب و سازمانها در لباس دفاع از حقانيت سرمايه داری، در قالب عمله و اکره رسمی يا نهادهای توطئه و 
آنها روايت خاصی از جامعه، شيوه توليد، نظام سرمايه داری، . می زننددسيسه پردازی بورژوازی به اين کار دست ن

حزب و اتحاديه و سازمانی که سرمايه داری دولتی يا جامعه رفاه سوسيال دموکراسی را . روابط طبقات و مانند اينها دارند
کند، اما تنها با اين هدف و با کعبه آمال بشر می بيند پيداست که به سهم خود برای سازمان دادن جنبش کارگری تالش می 

اين حزب و اتحاديه يا هر چيز ديگر بنا . اين نقشه عمل و برنامه سياسی که اين جنبش نيروی تحقق چنان آرمانی باشد
ب توده های کارگر ايران وقتی که چشم در چشم حز.  داری طبقه کارگر را متشکل سازدنيست جنبش ضد سرمايه

، از سر اعتراض به استثمار و شرائط کار و زندگی خود و از در نياز به مبارزه ای تکمونيست دوران کمينترن دوخ
 را به کارگران اما حزب مذکور ،وی آوردمتحد و متشکل عليه استثمار و ستم و بيحقوقی سرمايه داری به اين حزب ر

، رتجاع پان اسالميستی هدايت کرد اناکجاآباد تشکيل جبهه متحد ضد امپرياليستی با مالکان ليبرال و بورژوازی صنعتی و
 مرداد  به حزب توده ايران آويختند، با سرمايه داری و با 28جمعيت عظيم کارگرانی که در سالهای پيش از کودتای سياه 

امه و بنياد کار و سياست و همه چيز اين به روزگار آنها می آورد سر جنگ داشتند اما برنرابطه کار و سرمايه آنچه که 
تقديس آذرين .  و مصالح بخشی از بورژوازی ايران و جهان بودع در انتظارات و منافنحل نمودن جنبش کارگرانحزب م

از آنچه که احزاب مذکور و جريانات همسنگ و همنقش آنان در رابطه با جنبش کارگری انجام داده اند، سوای تقديس 
  .  چيز ديگری را افاده نمی کندبخش و آن بخش بورژوازیات اين انحالل مبارزات طبقه کارگر در ورطه منافع و انتظار

  
نويسنده بی راهه مدعی است که محسن حکيمی در تحليل موانع سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری نقش احزاب راست و 

سخن جالبی است و کاويدن چند !!! سرکوب دولتها را کمرنک کرده است و حمله خود را متوجه چپ راديکال نموده است
دريافته است که نقش سرکوب دولتها در انسداد  !!به کشف بزرگی دست زده استآذرين . بی نتيجه نيستو چون آن 

از . مجاری پيکار توده های کارگر و متشکل شدن آنها از نقش اين و آن گروه يا محفل فرقه گرای چپ بسيار مهمتر است
 بايد به مماشات با رژيم ،م تمرکز بحث خويش بر روی آن حکيمی را به جرم عدظر وی اين کشف آن قدر مهم است کهن

 از يک جدال سياسی مبتنی بر پرنسيپ و معيارهای ه آويختن به اين نوع بحثها، فرارواقعيت اين است ک!!!  ساختمتهم
ضيح هيچ کارگر ايرانی نيازمند تو.  پاپوش سازی و جعل مدرک عليه آدمهای مخالف شباهت دارد است و بيشتر بهسياسی

نقش رژيمهای جنايتکار شاه و جمهوری اسالمی، سازمانهای ساواک و شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر در جلوگيری 
عليه تزی اين رژيمها ي سرکوب و توحش و بشرس نقشهر کارگر ايران!! از سازمانيابی ضد سرمايه داری کارگران نيست
به کرمان  زيره طرح اين موضوع با کارگران. است ديگران لمس کرده جنبش طبقه خود را ميليونها بار بيشتر از آذرين و

 سکوی سياسی برای انتقاد و وی ساختن پاپوش است، او فاقدنويسنده بی راهه به شکل زننده ای در جستج.  استبردن
  حاکمم سياسی به اين نتيجه برسد که حکيمی به مبارزه عليه رژي باالخرهحمله است و الجرم آسمان ريسمان می کند تا

مجاز  دنيا کاری اين کار در عرف و فرهنگ عمومی انسانهای آزاده ! !!اهميت نمی دهد و البد دليل خاصی در کار است
 نقدی طبقاتی، سياسی و از ژرفای  مصالح و نقد حکيمی و فعالين ضد کار مزدی بر چپ رايدکال غيرکارگری. ستني

اصی است و از آنجا که  داری طبقه کارگر است، آذرين عليه اين جنبش عاحتياجات کار سازمانيابی جنبش ضد سرمايه
برد يک ديالوگ موجه سياسی نيست به پاپوش سازی روی می آورد، برای حکيمی احزاب راست رفرميستی قادر به پيش

جنبش اصالحات د بحث نيستند، تکليف آنها بعنوان دشمنان طبقه کارگر مشخص است، اما آذرين که خود منتقد ليبرال رمو
 با رژيم مبارزهاست، بی توجهی حکيمی به نقد ليبرالی اين احزاب را دال بر سازش او با احزاب مذکور و بها ندادن به 

فعالين ضد کار مزدی در نقد رژيم ستيزی فراطبقاتی چپ غيرکارگری به تفصيل گفته و نوشته اند، . سياسی می گيرد
اين مسائل به حکيمی خرده می گيرد که البد ضد رژيم بودن او دچار اشکال سردبير بارو با بستن چشم بر تمامی 

  !!!!است



  
اين بخش نيز فاقد . صفحاتی از نوشته آذرين به نقد گفته های حکيمی پيرامون مبارزه علنی و مخفی اختصاص يافته است

کيمی گفته است که جنبش طبقه ح.  پاپوش سازی است برایهر گونه بار سياسی و در زمره همان ساز و کار های الزم
اساس کار فعالين .  اجتماعی و طبقاتی استريکی نيست، يک جنبش گستردهکارگر عليه سرمايه داری جنبشی مخفی و چ

. اين جنبش نه روی آوری به زندگی تيمی بلکه حضور مؤثر و وسيع و کارساز در بطن مبارزات جاری طبقه کارگر است
های سوسيال دموکرات سرمايه داری هم به  ت که نه فقط ديکتاتوری هار سرمايه که دولتبرای حکيمی کامًال مفروض اس

 تلفيق وجوه علنی و مخفی مبارزه را بر فعالين کارگری تلف ضرورت توسل به شيوه های کار مخفی وشيوه های مخ
غيرقانونی فعاليت و دقيقًا ه داری عليه سرماي فعاليت علنی بايد تا سرحد امکانسخن او اين بوده است که تحميل می کنند، 

ثانيًا اعتراض او متوجه گروهها و سکتهائی بوده است که فعالين . را بر دولت بورژوازی تحميل کردعليه سرمايه داری 
 در پشت  جنبش طبقاتی ضد سرمايه داری بيرون می کشند و با گذاشتن آنهاضد سرمايه داری را از عمق مبارزات و

اين واقعيتی است که در چپ .  کسب نمايندکتشان حيثيت و اعتبار کارگریخود می کوشند برای سويترين های سکتی 
 جنبشهای وارثانغيرکارگری ايران و دنيا وسيعًا مرسوم است و ريشه در طبيعت اجتماعی و طبقاتی انها به عنوان 

حکيمی و فعالين ضد کار مزدی . ه استدر نقد آذرين و گروه او به حکيمی مطلب طنزآلودی نيز نهفت. غيرکارگری دارد
تنها کسانی هستند که هر نوع پای بندی و انقياد طبقه کارگر به مبارزه قانونی و اسارت جنبش کارگری در حصار قانونيت 

آذرين، گروه وی و طيف رفرميسم راست و چپ از مدافعان . را بسيار بی رحمانه و راديکال آماج انتقاد قرار داده اند
 و ن اين نشريه قانونی بودن و صنفی بود5 و 4سردبير نشريه بارو در شماره  . بارزه قانونی و علنی هستندسرسخت م

علنی بودن تشکل کارگری را در عداد پيش شرطهای وجودی اين تشکل می داند، حکيمی بعنوان يکی از افراد مؤسس 
م موجوديت اين کميته تصريح نموده است که ما کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، در نخستين اطالعيه اعال

نکات را همه در نظر اين . برای ايجاد تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر مطلقًا به قانونيت سرمايه تمکين نمی کنيم
و گروه وی در مورد  بی توجهی حکيمی به اهميت مبارزه مخفی را مورد مداقه داشته باشيد و آنگاه کيفرخواست آذرين 

 همه حکيمی . اين طنز تکمله ای هم دارد. ر دهيد و آنگاه طنز بودن موقعيت مدعی، متهم و مدعابه را خوب تعمق کنيدقرا
 ثانيه  برای ادامه اين ثانيه تا آن مجبور بوده  و مجبور است کهو وردهدوزخ سياه ديکتاتوريها به سر آ را در عمرش

ه ای اين وضعيت را تجربه ، آذرين ثانيعلنی و مخفی انجام دهد رمی ايدمبارزه ای که به پيش می برد، هر چه از دستش ب
شدن کارگران در گ بنای  متشکل ن معضل حضور در جنبش کارگری، يافتن فعالين اين جنبش و گذاشتن س ونکرده است

ساب پس دهد که چرا  با همه اينها حکيمی بايد در مقابل آذرين ح . استرا حتی برای دقيقه ای لمس نکردهچنان جامعه ای 
!!!!  ديکتاتوری واقف نيست رژيمهایديکتاتوری را درک نمی کند و چرا به اهميت مبارزه مخفی در شرائط استيالی

ش ضد سرمايه داری طبقه جوهر گفته محسن حکيمی متضمن هيچ نوع بی اهميتی به وجه غيرعلنی تالش فعالين جنب
ها نکنند و به نيروی  است که فعالين اين جنبش بستر واقعی پيکار را ربحث بر سر اين بوده و اين، کارگر نمی باشد

 وثيقه اعتبار کارگری بودن اين و آن سکت غيرکارگری و بيگانه با جنبش ضد کار مزدی کارگران تبديل پيشمرگ يا
طی به محتوای هيچ رباد سوسياليستی و نقد کنونی آذرين يورش وسيع اتح. اين تمامی صدر و ذيل ماجرا است. نگردند

 جزء معينی از يک کشمکش گسترده ميان نقد ليبرالی نئوليبراليسم با جنبش ضد کارمزدی و  بلکه ندارد،حرف حکيمی
  . برای لغو کار مزدی طبقه کارگر است

  
. بخش بعدی نقد سردبير بارو به طرح موضوعاتی پيرامون ساختار تشکيالتی گروههای چپ اختصاص داده شده است

 بديل  به درستیس حزب آفرينی بی ربط به جنبش کارگری را انتقاد کرده است، وجود اين نوع احزاب راحکيمی نف
 مشغله واقعی آنها .استغيرکارگری و غيرسوسياليستی سازمانيابی ضد سرمايه داری و برای لغو کارمزدی تلقی نموده 

او گفته است که هدف واقعی . ری دانسته استرا رژيم ستيزی فراطبقاتی و استنکاف عميق از مبارزه ضد سرمايه دا
اين نکته را نيز . برخی از اين جريانات خزيدن به قدرت سياسی و نه کمک به مبارزه ضد سرمايه داری کارگران است

اضافه نموده است که در سنت چپ غيرکارگری اساس کار بر مبارزه مخفی استوار بوده است  و اين امر نوعی فضيلت 
آذرين می گويد  طرح اين نکته که گروههای چپ برای رسيدن به قدرت . اينها حرفهای حکيمی است. تاسشده تلقی می 

سردبير بارو مطلبی را . تالش می کنند يک تهمت است و سوای منصور حکمت هيچ کس ديگر چنين سخنی نگفته است
وقتی گفته می شود که اين يا آن گروه چپ برای . داست و يا تعمدًا آن را جعل می نماينقد می کند که يا به کنه آن پی نبرده 

خزيدن به قدرت سياسی تالش می کند منظور اين نيست که چند نفر آدم منزوی در برج عاج سکت خود نشسته اند و برای 
معضل . ورود به قدرت سياسی روزشماری می کنند، اين نه درک صحبت حکيمی که فقط تالش برای مسخ واقعيت است

به اين مسأله مشخص مربوط می شود اين است که اساسًا متشکل از فعالين حی و حاضر  تا آنجا که احزاب و گروهها
 ا، کارگر و فروشنده نيروی کار نيستند که چه بس اعضای آنها از اين لحاظ  که فقطجنبش ضد سرمايه داری نيستند، نه

 سکت خويش، بزرگ نمودن اين سکت، ارتباط گرفتن ی طول و عرض مشغله آنها حياتامبلکه به اين لحاظ که تم. باشند
سکت با اين يا آن کارگر، نفوذ يافتن سکت در ميان شماری از کارگران، مقبوليت يافتن سکت در ميان بخشی از طبقه 

سکت همه چيز و جنبش کارگری هيچ چيز است، سکت همه . الم سکت، سکت و باز هم سکت است کککارگر و در ي
به طبقه کارگر به حزب، گروه و سازمان با اين نگاه . قه کارگر عليه سرمايه داری هيچ چيز نيستچيز و مبارزه طب



هيچوجه نمی تواند سازمان دهنده جنبش کارگری عليه سرمايه داری و الجرم نمی تواند در راستای سوسياليسم طبقه 
له در رابطه با قدرت سياسی به صورت پيداست که همه چيز چنين حزبی وجود حزبی خويش است و از جم. کارگر باشد

 در اين گذر اين است که اين حزب، گروه يا سازمان نکته اساسی. گريزناپذير به نقش خود در قدرت سياسی نظر دارد
وجود فرقه ای خود را از صرف ماليخوليای فرقه ساالری و قدرت طلبی اين عضو و آن عضوش اتخاذ نمی کند بلکه 

و انتظار و اهداف جنبشی غير از جنبش کارگری نسبت به مبارزات توده های کارگر را انعکاس بقايای سخت جان نگاه 
 آن شکل ميراث دار جنبش خلقی است، پرچمدار جنبش رهائی ملی يا واراث اين شکل واين حزب يا گروه . می دهد

اجتماعی آن جنبش را نمايندگی تمنيات، تمايالت و اغراض  و در برخورد به جنبش کارگری، سوسياليسم بورژوائی است
رگر را سازمان دهند، بالعکس بنای کار آنها نمايندگان اين جنبشها قرار نيست جنبش ضد سرمايه داری طبقه کا. می کند
آذرين اشتباه بزرگی . ندنقی يا سوسيال بورژوائی خود بدل ک که توده های کارگر را به نيروی پيشمرگ جنبش خلاين است

و و ارثان منشعب وی خالصه مانی که آرمان خزش به قدرت را در وجود منصور حکمت يا حزب امرتکب می شود ز
  . می کند

  
حتی اگر سخن حکيمی درست باشد که سازمان های چپ فقط عليه رژيم سياسی و نه عليه نظام : سردبير بارو می گويد

 عليه کليت سرمايه داری نيازمند مبارزه عليه سرمايه داری مبارزه می کنند، باز هم نمی توان نتيجه گرفت که مبارزه
، در هيچ کس ديگر چنين نتيجه ای نگرفته استپاسخ اين نکته بسيار ساده اين است که حکيمی و هيچ. رژيم سياسی نيست

يک از عباراتی که آذرين از وی نقل کرده است هم چنين مفهومی مستتر نيست و به همين دليل اين سؤال مطرح است که 
 موضوع ايشان گفته حکيمی را اينگونه تعبير می کند؟ تمامی بحث بر سر رژيم ستيزی فراطبقاتی است و اينکه چپچرا 

هائی سوای جنبش ضد سرمايه داری دار و ندار خود را در اين   به دليل تعلق طبقاتی و اجتماعی اش به جنبشبحث ما،
هيچ انسان . کارگری را هم در همين حد محدود سازدشکل از رژيم ستيزی محدود ساخته است و می کوشد تا جنبش 

 متشکل شدن جنبش سوسياليستی طبقه کارگر را نمی تواند  نفینفی مبارزه عليه رژيم سياسی يامنصفی از درون اين بحث 
دی و من شخصًا در باره رژيم ستيزی فراطبقاتی، ريشه های اجتماعی و طبقاتی و تاريخی آن و تمايزات بنيا. استنتاج کند

با توجه به همه اين نکات سؤال جدی اين است . طبقاتی اش با سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری به تفصيل بحث کرده ام
  غيرسياسی، سفسطه بافانه و پاپوش سازانه نيست؟ ياد شده عليه حکيمی يک تالش که آيا تمسک آذرين به اتهامات 

  
هور راليسم بر خالف آنچه حکيمی ادعا می کند و شايد عمومًا چنين مشمعضل انقالبيون حرفه ای و سانت« :آذرين می گويد

 ضرورت کار مخفی استنتاج نمی شود و ويژه احزاب سرنگونی طلب ماوراء طبقاتی هم است هيچکدام از اين مقوالت از
ليسم از ضرورت کار  است اما سخن حکيمی هم مطلقًا اين نبود که تز انقالبيون حرفه ای يا سانترابديهیاين نکته » نيست

 مسأله سازمانيابی جنبش فعالين ضد کار مزدیچه کسی نمی داند که نقطه آغار تا پايان حرف !!! مخفی ناشی شده است
 به اين انضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی طبقه کارگر است، همه جا و در تمامی تار و پود و زوايای گفتارش

ريسم و ريشه فرقه گرائی و شيوه کار فرقه ها و مراودات سکتها با جنبش کارگزی را د و الجرم سکتانموضوع  می پرداز
مها اندکی انصاف و دقيقه ای تنفس در فضائی خارج از حصار بلند منافع فرقه ای الزم است تا آد. دناز اين زاويه می کاو

ظر با تجمع فعالين حرفه ای است و ساختار گروههای چپ غيرکارگری متنا. را تعمق کنندخيلی ساده جوهر حرف آنان 
اين گروهها اساسًا . اين امر نه ناشی از اجبار مبارزه مخفی که جبر عدم تعلق به جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر است

 داری طبقه کارگر عليه دولت عليه سرمايه داری مبارزه نمی کنند، جنگ آنها با رژيم سياسی جنگ جنبش ضد سرمايه
حرفها، ديدگاهها، روايت سازمانيابی، مطالبات و افقی که با طبقه کارگر در ميان می نهند ربطی به ازی نيست، بورژو

جنبش طبقاتی آنها عليه سرمايه ندارد، نقطه آغاز تا پايان فکر و عمل و مبارزه اينان آميزه ای از رژيم ستيزی فراطبقاتی 
بودن يا توسل آنها به » انقالبيون حرفه ای« ارد و سکت مشکل آنها در اينجا قرار د. و رفرميسم سنديکاليستی است

اگر با فرض محال کارگران فوج فوج به يکی از اين گروهها . سانتراليسم بورژوائی دقيقًا از همين جا نشأت می گيرد
نند که بپيوندند ، به طور قطع اين گروه نيست که ظرف مبارزات کارگران می شود، کامًال بالعکس اين فوج فوج کارگرا

از بستر مبارزه ضد سرمايه داری طبقه خود خارج می گردند و به طور مثال پيشمرگ جنبش خلقی می شوند، در خدمت 
اهداف جنبشهای ديگر قرار می گيرند و از لحاظ مراودات درون گروهی هم عمومًا به عناصر فرودست حزب، به 

. مبدل می گردندنتظران صدور فرامين کميته مرکزی  م ستايشگران شخصيهای باالی حزب و بهحکومت شوندگان، به
محسن حکيمی و فعالين ضد کار مزدی بر واقعيت غيرکارگری بودن، غيرسوسياليستی بودن و عدم تعلق سکت ها به 

جه جنبش سوسياليستی طبقه کارگر انگشت گذاشته اند و سکتاريسم و مناسبات سانتراليستی درون آنها را  به عنوان نتي
 در گروههای چپ غيرکارگری ايران جريان زيک نگاه کوتاه به آنچه که از ديرباز تا امرو. ين امر تحليل کرده اندتبعی ا

 شمار کثيری از فعالين کارگری به گروههای 57در روزهای بعد از قيام بهمن . داشته است بهترين شاهد اين مدعاست
اين گروهها نيز در تعيين تکليف اين جمعيت وسيع . وردند روی آ3مختلف چپ از چريکها گرفته تا راه کارگر و خط 

قبل از هر . کارگری دست از پا خطا نکردند و بالفاصله تمامی وظائف رهبری و رهبر پرولتاريا بودن را به جای آوردند
 ملی بايد صنايع وابسته« چيز به آنها دستور دادند که در فاصله مرزهای جغرافيائی ميهن آباء و اجدادی خويش فرياد 

!!! درون رژيم سياسی را تقويت نمود!!! ضد امپرياليست» خرده بورژوازی«  به آنها آموختند که بايد !!!سر دهند» گردد



و ليبرالهای پايه نفوذ امپرياليسم را تضعيف کرد، بايد خواستار برقراری جمهوری دموکراتيک خلق شد و ليستی از اين 
 فراموش نکنيم که اين کارگران خود در درون مراکز .افی برای همگان شناخته شده استمطالبات و شعارها که به اندازه ک

و کار و توليد در بيشتر جاها، مشغول برپائی شوراهای خويش بودند، کارخانه ها را مصادره می کردند، کارفرمايان را 
آنان در سطح سراسری . ندريزی می نمودمينو توليد را برنامه به گروگان می گرفتند، در پاره ای جاها مانند کارخانه 

شوراهای متحده تشکيل می دادند و راهکارهای گسترش شوراها در ميان کارخانه ها، مبارزه وسيعتر عليه سرمايه داری 
گروههای چپ . و ساز و برگهای مقاومت مؤثرتر در مقابل تهاجمات فاشيستی رژيم اسالمی را با هم گفتگو می کردند

 ضمن تبليغ و ترويج شعارهای باال، زه اين جمعيت کثير کارگری از بام تا شام رن در وسعت تالش و مبامورد دفاع آذري
سازمان  در جنبش رفع ستم ملی در کردستان کل کارگران کرد را، ندکار عضوگيری برای گروه خويش را دنبال می نمود

ا شعارهای گروه را بر در و ديوارها بنويسند،  که به جای فعال بودن در شوراهنداز کارگران می خواست، ندمی داد
. اعالميه های گروه را توزيع کنند، نام و نشان پرافتخار سازمان را در همه جا زينت بخش چهره شهرها و دهات سازند

مواضع گروه را ياد بگيرند، از مواضع گروه در مقابل گروههای ديگر دفاع کنند، نفوذ گروه در شوراها را مرکز توجه 
 تنها برای تقسيم جنبش کارگری بين گروههای  آنان.ود قرار دهند و انبوه کارهای ديگر در اين راستا را فراموش ننمايندخ

بخش های وسيعی از طبقه کارگر را به جرم کارگر مولد نبودن خلع طبقه می کردند و از آنها دند، بلکه خود تالش نمی کر
  هوادار گروه و سازمان و حزبسازمانهای دموکراتيک !!! بورژوازیمی خواستند که به عنوان صنوف مختلف خرده

اتيک زنان، معلمان، پرستاران و فراوان سازمانهای دموکراتيک ديگر که هر کدام شمار تشکيل دهند، سازمان دموکر
متشکل دموکراسی پشت جبهه پرولتاريا در مدار عزل و !!! کارگری از بخش آگاهتر طبقه کارگر را از حرمت وسيعی

 دستور می دادند که کارگر ،ل يافتهعال کمونيست به خرده بورژوازی تنزی هم به اين کارگران فمی ساختند، در موارد
ن در يک کالم متالشی کرد !!!شوند و به جای کار در مدرسه و انجام کار غيرمولد به کارخانه بروند و کارگر مولد شوند

ی سازماندهی جنبش دموکراتيک، شکار فعالين کارگری و عضوگيری آنها  براکارگران از جنبش کارگری، گسيل بخشی
در گروه، دعوت از طبقه کارگر برای بسيج قوای خود در کار ملی کردن صنايع وابسته و استقرار حکومت خلق، تالش 

يه داری برای تعطيل مبارزه ضد سرمايه داری توده های کارگر و افراشتن پرچم گروهها همه چيز و جنبش ضد سرما
 که هنوز  خاطره ای را از يک رفيق کارگر،بد نيست به مناسبت . کل کارنامه چپ در اين روزها را پر ساخت،هيچ چيز

در . او را از ديرباز می شناختم.  کارگری مبارز و بسيار پرشور بوداو.  جا نقل کنمن در هميهم خوشبختانه زنده است،
د، برادارانش بعضًا اعدام و بعضًا سالهای زيادی را در شکنجه گاههای رژيم يک خانواده سياسی پرجمعيت بزرگ شده بو

 خودش تالش زيادی داشت، رفيق رابط وی که و سازمان چريکی آن دوران برای جذبيکی از د. شاه به سر برده بودند
به اين نتيجه رسيد خود از چهره های سرشناس سياسی و در صدر سازمان مذکور بود سرانجام با معيارهای حاکم زمان 

تا اينجا به .  او را قطع نمودثر نمی کند و به همين دليل ارتباطکه آه گرم چريکی اش در آهن سرد اين رفيق کارگر ا
 بزرگ صنعتی در يکی از  در يک واحد58در سال .  کنم میدنبالسالهای قبل از انقالب برميگردد و من بقيه ماجرا را 

و کارگران وسيعًا به او اعتماد داشته اند، . نماينده شورای کارگران بوده است.  کرده استاستانهای جنوبی کشور کار می
کارخانه به روال معمول آن روزها در معرض تعطيل شدن قرار می گيرد و بنياد مستضعفان تراست نوپای مالک 

 تالش وسيعی برای متحد  کمک فعالين همراهشرفيق کارگر با. کارخانه از پرداخت حقوق کارگران اباء می ورزد
آنان در نخستين گام بعنوان . دت تعرضی ادامه دار به عمل می آور يک حرکنمودن، بسيج و آماده ساختن کارگران جهت

حلقه اول مبارزه دفتر شرکت را مصادره و اعالم می کنند که اگر حقوقشان پرداخت نشود  به اين کار و آن کار دست 
. رخانه و مديران شرکت برای متقاعد نمودن کارگران به خروج از کارگاه تالش می کنندمقامات باالی کا. خواهند زد

   روز فرجه 2يک گفتگوی جدی را با مديران و مسؤالن به پيش می برند و سرانجام ايادی سرمايه نمايندگان کارگران 
تصميم می گيرند تا زمان موعود از کارگران نيز با طرح همه التيماتومهای الزم . می خواهند تا به آنها پاسخ دهند
مشاهده  ما ادامه می دهد که به دنبال خروج از مؤسسه و متفرق شدن کارگرانرفيق . مصادره دفتر کارگاه دست بکشند

 بعد ار  اما،قيب پليسی حمل می کندعابتدا آن را به ت. عاليرتبه شرکت او را دنبال می نمايدمی کند که يکی از کارکنان 
 می  در آن نزديکی هاحسابشده وارد قهوه خانه ایاو .  که ته و توی قضيه را در بياورد تصميم می گيردردنکمی فکر ک

 بعد می بيند که همان کارمند عالی رتبه هم وارد قهوه خانه شد و در کنار او نشست، لحظاتی بعد کارمند هشود و چند دقيق
يق ما داد سخن می دهد، او را به ادامه مبارزه تشويق می کند و ا می گشايد و از رشادت و شجاعت رفمذکور در گفتگو ر

او سپس پيشنهاد می کند که تماس آنها با هم ادامه يابد و او در جريان اين تماس . تأکيد می کند که حتمًا پيروزی با آنهاست
مجموعه مباحثات به . اهد کردهای بسيار بزرگی به آنها خواهد نمود و در موفقيت مبارزه شان نقش ايفاء خو ها راهنماپی

 و قرارهای بعدی تنظيم جاربی که داشته است به وی اعتماد می نمايدنحوی جريان می يابد که رفيق کارگر ما با توجه به ت
  دوم و سوم، در ديداراهميت ادامه مبارزه کارگران پرداخته می شوداندکی به بحث پيرامون ديدار اول . می گردد

ين کارگری به گروههای سياسی محور می شود و در ديدار چهارم کارمند عاليرتبه کارخانه که در ضرورت پيوستن فعال
 بوده است سطلی پر از رنگ با قلم مو و مقداری اعالميه تشکيالت ل يکی از عناصر رده باالی يک سازمان چپعين حا

 های شهر بنويسد و همزمان اطالعيه هایبه دست وی می دهد و از او می خواهد که شعارهای سازمان را بر روی ديوار
رفيق کارگر ما با ديدن اين وضعيت برای دقايقی چشم در چشم به او نگاه می اندازد و سپس .  را هم پخش کندتشکيالت

  . به او بر می گرداند و با وی خداحافظی می کند يکجاسطل رنگ و قلم مو و اطالعيه ها را



  
 پ روزهای انقالب که در مورد تمام نه فقط در مورد چ،ر اشکال بروز خودجوهر مثال ياد شده با وسعت تنوع د

استخوانبندی واقعی پراکسيس حزب . ی که ايرج آذرين بدان تعلق داشته است به طور بی کم و کاست صدق می کنداتجريان
بخش .  کرد بوده استاول او تبديل توده وسيع فروشنده نيروی کار در کردستان به سربازان بی نام و نشان جنبش خلق

که در سالهای نخست بعد از انقالب، به جای تشکيل شوراهای کارگری، مصادره همه مراکز کار و مهمی از طبقه کارگر 
 به  و دولت بورژوازی،داری عليه سرمايه مبارزهتوليد اجتماعی، تبديل مراکز فروش نيروی کار به سنگرهای توفنده 

اين . حزب آن روز آذرين با جنبش کارگری کرد چنين کرد . ن سرنوشت هدايت شدندميدان رژيم ستيزی خلقی حق تعيي
اروپائی هيچ برنامه ای  در کشورهای ًا مهاجر فعالين کارگری مصدوم جنبش پيشمرگياتی و اجبار برای شمار کثيرحزب

ره حمايت از جنبش خلقی در آکسيون بازيهای چند نف. برای ايفای هيچ نوع نقش فعال کارگری در هيچ کجای دنيا نداشت
، بی اعتنائی مطلق به اين يا آن خيابان اروپا، تشديد قيد و بند فروش روزنامه بی اعتبار حزب در کشورهای محل سکونت

د اين فعالين به جنبش کارگری کشورها، محدود ساختن شعاع کار اين جمعيت در رجوع به اتحاديه ها و ضرورت رويکر
تحاديه ای، مقاومت سرسختانه در مقابل هر نوع تندنس مخالف اين عملکردها و سياستها، رواج منحل شدن در رفرميسم ا

رستی و در واقع بت پرستی در زندگی توده حزبی و نظائر اينها تمامی وسعت هر چه وسيعتر و چندش بارتر شخصيت پ
رژوائی حزب، فرهنگ برده پروری و سانتراليسم تا مغز استخوان بو. کار اين حزب در اين قلمرو را تعيين می نمود

ساقط ساختن انسانها از هر نوع دخالت خالق در کار جنبشی که بدان تعلق دارند يکی از شاخصهای بسيار بارز حيات 
 که درجه سقوط انسانهای خارج از دائره کميته مرکزی و چشم و به جرأت تمام می توان ادعا کرد. دحزب اول آذرين بو

ن از اين نيز حزب دوم ايرج آدري. ن حزب از تمامی سکتهای چپ سلف خود وحشتناکتر بوده است در اي،گوش های آن
، هيچ نوع دخالتی در هيچ گوشه ای از حيات اجتماعی طبقه کارگر در هيچ نقطه ای از جهان نداشته است، بسيار بدتر بود

 بوده تمامی اس و اساس کار ايه داری ضد سرم آکسيون بازی رژيم ستيزانه فراطبقاتی و فاقد هر نوع باردر اينجا هم 
 انحالل وسيع در مدرنيسم طلبی کاپيتاليستی، جدا نمودن ف از مبارزه طبقاتی و سوسياليستی وانفصال جامع االطرا. است

موجوديت يک سکت  مبدل ساختن آنها به ابوابجمعی نبش طبقاتی و ضد سرمايه داری خود وفعالين کارگری از ج
 کل کارنامه اين حزب دوم را رقم ،ها در کيش شخصيت  غيرسوسياليستی، اشاعه فردپرستی و مسخ انسانغيرکارگری و

  . می زده و رقم می زند
  

 اين است که چرا در ستيز با فعالين سؤال. نوع حزب سازی ها باشدسردبير نشريه بارو علی االصول نبايد مدافع اين 
ی حاضر است چشم خود را بر همه حقايق فرو بندد و حتی به دفاع از اين جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزد

نوع سکت بازيها برخيزد؟ محسن حکيمی و فعالين ضد کارمزدی فاجعه فرقه بازی ها و حزب آفرينی های اين چنينی و 
 جنبشهای خلقی و آنان احزاب و گروههای مينياتوری ميراث دار. رويکرد مخرب آنها به جنبش کارگری را نقد کرده اند

جايگزينی سرنگونی طلبی . متعلق به سوسياليسم بورژوائی را به دار انتقاد مارکسی و سرمايه ستيز کارگری آويخته اند
ايرج آذرين اينها را می داند و بسيار هم . ضد سرمايه داری با رژيم ستيزی فراطبقاتی و خلقی را آماج حمله قرار داده اند

 گزينش سياست صبر و انتظار تا ه انقالب کارگری در عصر حاضر ومعتقد به مختومه بودن پرونداما او . خوب می داند
او . او جبر ماندگاری سرمايه داری را برای زمانی نامعلوم باور کرده است. ظهور قطب بندهای نوين امپرياليستی است

ه اقشار غيرکارگری استحاله خواهد گرديد و متالشی خواهد شد، در سطحی وسيع بيقين نموده است که طبقه کارگر اروپا 
ايرج ايمان آورده است که الگوی جديد اقتصادی صندوق جهانی پول برای . خود را به دار سوسياليسم بازار خواهد آويخت

. بخشی از طبقه کارگر ايران رفاه به ارمغان خواهد آورد و جنبش کارگری را در رفرميسم اتحاديه ای غرق خواهد نمود
برد انتظار . اميد خود را از سوسياليسم قطع کرده است و تعلق خود را از جنبش سوسياليستی طبقه کارگر گسسته استاو 

وی به تأثيرگذاری رفرميستی و سنديکاليستی بر اصالحات ارتجاعی و ضد کارگری بورژوازی و نقد ليبرالی نئوليبراليسم 
از جنبش ضد سرمايه داری  زگاريهای سياسی و ايدئولوژيک است کهآذرين زير فشار همه اين ناسا. محدود گرديده است

ی، هيچ جوشش او خود خوب می داند که هيچ حرف جدی؛ هيچ نقد مارکس. و برای لغو کار مزدی بدش می آيد
نقد او بر حکيمی و فعالين .  هيچ چيز به نفع جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر در حرفهايش نيستسوسياليستی و کارگری،

ضد کار مزدی نقد سياسی نيست، مشتی سفسطه، تهمت، افتراء، پاپوش سازی و همه چيز گفتن برای هيچ چيز نگفتن 
  .  قهقرا است سویخشی پرشتاب به ايرج آذرين گامی به جلو نيست، چراينها برای. است

  
 بر چپ غيرکارگری و سوسياليسم نويسنده بی راهه بايد بداند که نقد پراکسيس، راديکال و مارکسی فعالين لغو کار مزدی

بورژوائی، مباحثات گسترده اينان پيرامون جنبش کارگری و سوسياليسم، تالش آنان برای سازمانيابی ضد سرمايه داری و 
برای لغو کار مزدی طبقه کارگر، روايت آنان از مطالبات جاری و افق پيش روی جنبش کارگری و فعاليتهای ديگر آنان 

طبقه کارگر برای خروج از بن بستهای دهشتبار ناشی از سلطه .  نيازهای مبرم جنبش کارگری استپاسخی تاريخی به
ديرپای سوسياليسم بورژوائی، اتحاديه گرائی، ناسيونال چپ و کًال افق بافيها و راه حل پردازيهای بورژوائی بايد به 

ن ضد کار مزدی در ايران و در هر گوشه جهان  نوين روی کند و آنچه محسن حکيمی ها، بهرام دزکی ها و فعاليیخيزش
جنبش کارگری در گذار تاريخی خود بر سر يک دو راهی سنگين قرار گرفته . می کنند، ملزومات کار اين عروج است



ماندن در آنچه در طول قرن بيستم سوسيال دموکراسی، اردوگاه و جنبشهای خلقی بر او تحميل کردند، اين راه به . است
ان است، راه دوم خروج از آن وضعيت، افراشتن بيرق لغو کار مزدی، سازمانيابی شورائی و سراسری  سوی گورست

پارچگی و تأمين يکجنبش ضد سرمايه داری، تبديل کليه قلمروهای حيات اجتماعی خود به سنگر پيکار عليه کار مزدی، 
 هر گام از مبارزه جاری و روزمره طبقاتی  آميختنوحدت همه بخش های طبقه خود در جبهه گسترده ضد سرمايه داری،

خود با تالش سراسری برای خيزش انترناسيوناليستی ضد کار مزدی کارگران دنيا، نقد رفرميسم راست و چپ، بيرون 
راه دوم تنها راه به  سوی زندگی . ه پيکار خود از غرقاب راه حلهای سوسيال بورژوائی و مانند اينها استنکشيدن سفي
تقابل اين دو راهی لحظه ای حساس در تاريخ . لين ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی راهيان اين راهنداست و فعا

که ايرج و ايرج ها، توان خود را به جای متمرکز ساختن بر چه خوب است اگر و در سرنوشت مبارزه طبقاتی است، 
يه داری و برای لغو کار مزدی اين جنبش  عروج ضد سرماماندگار سازی جنبش کارگری در وضعيت موجود، وثيقه 

    .سازند
  

. و باالخره اينکه در شروع اين بخش از نوشته، نکته ای را طرح کردم، اما توضيح آن را به پايان بحث موکول نمودم
قد آذرين در بخش مقدماتی مقاله اش دالئل زيادی برای اجتناب خويش از ن. آالن وقت آن است که به آن نکته باز گردم

او خود بسيار خوب می داند که آن . حکيمی در گذشته و موکول نمودن آن به زمان حاضر کنار هم رديف نموده است
آنچه صحت دارد اين است که او و همفکرانش به روال معمول اميد داشتند فعالينی از نوع محسن . دالئل صحت ندارند

او بايد به اندازه کافی صبر می کرد و از تمامی تدابير . زنندحکيمی را به ورطه فعاليتهای سکتی و گروهی خود پيوند 
، نثار همه تهمت ها و ساختن تمامی پاپوشها !!نگارش صفحات طوالنی نقد. الزم برای حصول اين هدف بهره می گرفت

کت به يأس سعليه حکيمی بايد به زمانی محول می شد که همه اميدها و انتظارات برای گذاشتن انسانها در پشت ويترين 
  .  ای که اتفاق افتاده استتبديل شده باشد، حادثه

  
 2006اول ژوئن 
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