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یميحک  آقای دارهي ضدسرمادي از دیالتي تشکیدمکراس  
 

ماه هشتاد و شش  بهمن همدچهار                                                                                     مرتضی افشاری
  

  
مدتی است که بحران کميته هماهنگی باعث شده که از طرف فعالين کميته و همچنين کسانی که در خارج از کميته 

 که هدف کميته هماهنگی کسانی   ـای با عنوان هستند بحثها و نقدهايی انجام گيرد و باالخره آقای محسن حکيمی با مقاله

و با يک فرمان تمام . ـ گويا سوت پايان مجادله و بحث را زدند  کنند  اين کميته چه میرا قبول ندارند در ميان اعضای

  .مخالفين نظری خودرا اخراج کردند

. ابتدا بگويم که من قصد آنرا ندارم که با نظرات آقای حکيمی در مورد جنبش کارگری و کمونيستی وارد مجادله شوم

  .]١[های زيادی در نقد نظرات انحرافی ايشان انجام گرفته است نوشتهچون تاکنون 

  . برخود الزم دانستم نکاتی را در مورد اين نوشته مختصرًا توضيح بدهممنتها با خواندن مقاله اخير آقای حکيمی

کرامات شيخ ما اين از : قول معروف به. در ابتدای مقاله ايشان تالش دارند که بگويند کارگران ذاتًا ضدسرمايه هستند

ن را رد کسی اي. گويد که کارگران ذاتًا ضدسرمايه هستند آقای حکيمی می. که شيره را خورد و گفت شيرين است است

گيرند، خيلی غيرواقعی و  ای که ايشان از اين مسئله می منتها نتيجه. اند ايشان حرف جديدی نزدهکند و هنوز نمی

استداللهای آقای حکيمی براين که . کارگر ربطی ندارد با مبارزات آنی و آتی طبقهوجه  هيچ باشد و به غيرکارگری می

کنم خودم و  روت جامعه را توليد میثچرا من که تمام : گويند که کارگران می کارگران ضدسرمايه هستند اين است

هايی که جای  خودم در مخروبهها را بسازم و  ام بايد در فقر و محروميت زندگی کنيم؛ يا چرا زيباترين خانه خانواده

تمام اينها درست ...  بخوری وخور دار مفت چرا من جان بکنم و کار کنم و توسرمايههيچ انسانی نيست زندگی کنم؛ ويا 

 سال گذشته کارگران ٢٠٠مبارزات  گويند، ولی نگاه کنيم به کارگران در هر مبارزه و اعتراضی اينها را می. است

اعتصابات و اعتراضات کارگران ايران با چه شعارهايی  اکنون اکثر  دور نرويم همو راه. ..هايشان جهان و خواسته

کارگران نساجی در شهرهای مختلف، کارگران نيشکر   سازماندهی ميشود و چه خواستهايی دارند، نگاه کنيم به

، امنيت شغلی، ی اينان چيستها خواسته. تپه، کارگران خاتون آباد، کارگران شرکت واحد و هزاران نمونه ديگر هفت

  ...افتاده، اضافه حقوق، تشکل مستقل و آزاد کارگری و حقوقهای عقب

 کارگرانقابل قبول برای اکثر روشن وطرح کردن خواستهای مشخص وتی با ممبارزات جاری خود بدرسکارگران در

  .کنند تر را مطرح می ايی اساسیزنند و با توازن قوا شعاره اعتراض می کنند و دست به را سازماندهی می خود

هرنامی ايجاد شد و برای  اگر تشکلی به ،کنند ها را مطرح می آيا اگر کارگران در مبارزات روزمره خود اين خواسته

جادويی ضدسرمايه را در اساسنامه يا سند هويت و يا در سر دِر تشکل  چون کلمه ين خواستها قهرمانانه مبارزه کرد،ا

  وکر سرمايه؟کارند و نخود ندارند سازش

فکرانشان در روزهای اعتصاب و رودررويی کارگران واحد و سنديکايشان از آنها  با همين ديد بود که ايشان و هم
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است که اسالميهای راديکال روش آقای حکيمی مانند روش  .]٢[حمايت که نکردند هيچ بلکه عليه آنان موضع گرفتند

  . فايده ندارداشهد ان ال إله إال اهللا نگويی تا زمانی کهی ر انسانی بکنگويند تو هرچقدر کا می

، لباس کار،  و خدمات اجتماعیساعت کار روزانه، بيمههشت آقای حکيمی خوب ميداند چه مبارزات عظيمی برای 

در جهان انجام گرفته و خوشبختانه در صف اول اين مبارزات در همه ... مرخصی ساليانه، امنيت شغلی، و

در همه اين مبارزات کارگران بيکار شدند، زندانی شدند، کشته دادند تا توانستند . اند هان کمونيستها بودهکشورهای ج

 و مبارزات را  دستاوردهااما ايشان همه اين. ندگی خويش به دست بياورندواسته هايی را برای بهبود شرايط زخ

در کارگر  پيروزی طبقه   چپ همه اينها و حتی با عنوان کردن تزهايی مثل رفرميسم راست وگيرند و ناديده می

اين همه  مريزاد به دست. گذارد  میانحساب سازش و نوکری کارگر بهنيز مقاطعی از تاريخ مثل انقالب اکتبر را 

  ...داری بودن ايشان ضدسرمايه

ايشان . برخورد ايشان به بهزاد سهرابیاول . بايد اشاره کنمنيز اما به دو مورد ديگری که برای من مهم تر می باشند 

 از ايشان و همفکرانشان در خارج از کشور نام برده ای با القيدی کامل بهزاد سهرابی را به اين دليل که در مقاله

ی اش، در دانشگاهها و جاهای آقای حکيمی در تمام سخنرانی های تاکنوناما خود . کند  است، به کار پليسی متهم می

او حتی به کسانی که ميخواستند از او دفاع کنند توصيه . کند ه نوشتجاتش گفته است که فعاليت علنی می در همديگر و

ضمنا طرفداران آقای حکيمی و دوستانشان در خارج از کشور بارها ايشان . که با اسم علنی خود ظاهر شوندکرد   می

ای لغو کارمزدی در خارج از  بهزاد سهرابی در نوشتهاينها لو دادن نيست، اما حاال که . اند را رفيق خود اعالم کرده

چندين مصاحبه با خود داند، اين شد لو دادن؟ ايشان که  کشور و ضد سرمايه داری آقای حکيمی را در يک جهت می

همفکران آقای حکيمی بارها و بارها اسانلو را به عالوه بر اين . نشريه لغو کارمزدی در خارج کشور انجام داده است

زاب چپ و راست و غيره متصل کرده اند، چرا آقای حکيمی حتی يک بار و برای نمونه هم که شده به آنها اح

اين .  اسانلو که به پنج سال زندان محکوم شده است و ايشان چند روز در بازداشت به سر برده است؟اعتراض نکرد

  مظلوم نمايی برای چيست؟

گويد هرکسی با اساسنامه مصوب مجمع  باشد که می  کميته هماهنگی میبرخورد ايشان با مخالفين خود درمورد دوم 

در نه تنها آيد که آقای حکيمی  نظرم می زبان خوش ترک کند به عمومی دوم مخالف است بايد کميته هماهنگی را به

 سياسی نيز ، بلکه حتی با موازين ابتدائی مبارزهشناسد مینداشته و تاريخ اين جنبش را نشرکت کارگران  مبارزات

مجمع عمومی قوق دموکراتيک آشنايی داشته باشد، که اگر در يک ترين ح  با ابتدايی بايد الاقلايشان. آشنا نيست

  .وض کندعای تصويب شد همين مجمع عمومی حق دارد آنرا تغيير دهد ويا کًال  اساسنامه

 و غيره مجمع عمومی باالترين ويسندگانتمام تشکلهای کارگری و حتی غيرکارگری مثل دانشجويان، زنان، نچون در

مع با اکثريت مجلذا . باشد، و اگر ما اعضای اين جنبشها و تشکلها را دارای عقل و منطق بدانيم گيری می ارگان تصميم

 .آرا حق دارد اسم، اساسنامه، سند هويت و غيره را عوض کند

 برعکس اين تفکر مذهبيون .انونی ابدی و ازلی نيستکه بگويند هيچ ق همه دعوای کمونيستها و آزاديخواهان اين است

 اساسنامه مصوب مجمع البد. ای ميتوان بحث و جدل کرد، اال قوانين اوليه الهی گويند در مورد هر پديده باشد که می می

د لذا حکيمی و همفکرانشان از يک دي. که کسی حق ندارد آنرا تغيير دهد  قرآن است از نظر آقای حکيمیعمومی دوم
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. را ترک کند...  که اساسنامه را قبول ندارد بايد کميتهگويند هرکسی اشان می کنند و در مقاله مسئله نگاه می غيرعلمی به

فظ حو اقليت هم با . د عوض شودمه بايتوان در کميته ماند و استدالل کرد و اکثريت را قانع کرد که اساسنا چرا نمی

  ؟ر خودرا تبليغ کنند و اينرا برسميت شناختاختالف خود در تشکل باقی بمانند و نظ

ولی مگر فرقه بودن شاخ و دم دارد؟ دانند  آقای حکيمی تمام احزاب کمونيست ازجمله حزب بلشويک را فرقه می

  . تا همه احزاب و سازمانهای چپ کنونیدنمانده شبيه هست يک سکت عقب بيشتر بهايشان و همفکرانشان صد بار 

امکان اجتماعی و نفوذ حزب بلشويک و لنين، و ديگر احزاب چپ را داشتيد با مخالفين چه ها اگر شماآقای حکيمی، 

کنيد تا چه رسد به اين که روزی دستتان  ن صادر میچنين فرما که اين د و نه به بار فعًال که شما نه به داري؟کرديد می

  .به جايی برسد

  

  با اساسنامه مجمع عمومیه با دستور بخواهد هرکسهيچ کس نيست ککميته هماهنگی ملک طلق و شرکت خصوصی 

  . آقای حکيمی جنبش کارگری ايران را دست کم گرفته است.ـ مخالف است برود بخوان اساسنامه حکيمی و شرکاـ 

  
  مرتضی افشاری

  ٢٠٠٨اول فوريه 
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