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که يکی از اين   می گيرد بر  را درت که وجوه انتقادی متفاوتینظرات محسن حکيمی نوشته اسايرج آذرين نقدی بر

انسجام کافی برخوردار است و معلوم نگارنده خود ازقراراز. حکيمی است" سجام تئوريکعدم ان"زمينه ها ی نقد 

لذا اولين .  متعلق به آن می باشد ارجاع می دهد  آن مخاطب را مرتب به نوشته های خود و جريانی که وی مبتنی بر

وردار هستند؟ سئوالی که ذهن مخاطب را مشغول می کند عبارت از اين است که آيا خود ايشان از انسجام کافی برخ

وريک شروع بحث تأکيد می کنم به لحاظ تئ قبل از.بخشدهی به بنيان نظری او را ضرورت مينگاکه ارزيابی اين امر

لذا کوشش برای روشن شدن اختالفات بمعنای مله آذرين فصل مشترک هائی دارم وجبا سوسياليست های کارگری از

      . اين نکات اشتراک نيستخدشه وارد ساختن به 

   

  ايرج آذرين و انسجام تئوريک

   

و . ارزيابی می کند" ياليستینبش کارگری را ضد سرمايه داری و بنابراين سوسخصلت ج" ايرج آذرين هم بدرستی 

 ديدگاهی صورت گرفته چنينجانب جريان شان مبتنی براز" سوسياليسم کارگری"خاب عنوان اذعان دارد که انتنيز

بنظرم اينجا . ی کندکيد متأ" آرمان نهائی " با اين حال ايشان بارها در مقاله ی مزبور روی سوسياليسم بعنوان . است

 مشهود است، برای دريافت چنين تناقضی پرداختن به بنيان سوسياليسم  در تلقی آذرين از سوسياليسم تناقضی آشکار

. ضروری می شود  

دی ضرورتی برخاسته از تضاد سوسياليسم کارگری پيوستار نظام سرمايه داری حاکم بر جامعه است و بگونه ای ما

بنياد چنين ديدگاهی به اين نتيجه نخواهيم رسيد که سوسياليسم ات توليدی موجود می باشد، اما برمناسبرسرمايه دوکار

سرمايه داری به سوسياليسم و تحول جامعه ازسرمايه داری خواهد شد بلکه تغيير دترمينيستی جايگزين بصورت

مدت و همه جانبه ی کسانی است که به درازبمثابه ی امری اجتماعی و سياسی اساسن محصول فعاليتِ  اجتماعیِ  

مسلم اينکه فعالين سوسياليست همسان و بگونه ی واحدی به چنين ضرورتی قدر. ن ضرورت آگاهی پيدا می کننداي

مدت سوسياليست های با اين حال هدف دراز. خواهند کرداين ارتباط فعاليت نبه يکسان هم درواهند رسيد و نيزنخ

. اليت مشترک و واحدی را بر آنان آشکار می سازدکارگری بنياد فع  

" آرمان نهائی"سئوالی روياروی مان قرار می گيرد، آيا می توان سوسياليسم را حال با توجه به اين اشارات مختصر  



تلقی کرد؟ يا اينکه سوسياليسم کارگری هدف و آن هم هدف مشترک طبقه ی کارگر برای رهائی از قيد و بند سرمايه 

های کارگری وظايف خاصی را سوسياليست  اين هدف به کارگران سوسياليست وستره ی جهانی است؟ زيرادر گ

آنچه هدفِ مشخص برای انسان ايجاب می کند آرمان . محول می کند و آنان را به چالش با نظام حاکم وامی دارد

 اجتماعی و سياسی ما را به و از سوی ديگر موضوعی که بر بستر ضرورت های اقتصادی،. ايجاد نخواهد کرد

لذا اين تناقصی . مبارزه ای پيگير برای تحقق سوسياليسم وا می دارد نه آرمان بلکه هدف خاص و معينی می باشد

ولی معنای اين دوگانگی بلحاظ تئوريک و . آشکار در بنيان نظری آذرين است که هدف را به آرمان مبدل می سازد

 عملی چيست؟ 

ابه ی يک طبقه ی اجتماعی که پيوستاری از نظام سرمايه داری است، در نظم موجود تنها از طبقه ی کارگری بمث

بر اين بنياد جنبش کارگر ی به لحاظ اجتماعی، . طريق فروش نيروی کارش قادر به ادامه ی حيات می باشد

تراض و مبارزه ی اقتصادی و سياسی ابتدا به ساکن، بالواسطه ضد سرمايه داری است، تفاوتی نمی کند که اع

. مشخص بوقوع به پيوندد" خواست"معينی صورت بگيرد و يا بخاطر يک " درخواست"کارگری با   

واضح است که دستيابی . تقاضائی است که يک شخص يا جريان، از شخص يا جريان ديگری دارد" درخواست " 

ی از اشکال اين فعاليت ها برای رسيدن يک. به درخواست ها گاهی متقاضيان را به فعاليت های معينی وادارمی کند

همچنانکه طبقه ی کارگر برای . به درخواست های اجتماعی معين، مبارزه و فعاليت جمعی در جامعه می باشد

دستيابی به ابتدائی ترين نيازهايش از بدو تولدش مجبور به ايجاد تشکيالت می گردد و سنديکا و اتحاديه های خاص 

  .خود را سامان می بخشد

مثل جاده ی يک طرفه است، هدف مشخصی است که فرد را وامی دارد تا برای رسيدن به آن " خواست " اما 

. اگر درخواست طلب چيزی است از ديگری، اما هيچ کس خواست اش را از کس ديگری طلب نمی کند. کوشش کند

. اين دو نيازمندی بنيادن متفاوت هستند  

واست هايش، خود را روياروی سرمايه می بيند و لذا هر گونه درخواست طبقه ی کارگر در روزمره ترين درخ

اعم از افزايش دست مزد، کاهش ساعت کار، کاهش روزانه کار، بيمه بيکاری يا بهبود آن، بيمه درمانی ( کارگری

آنان را در اساسن ...) و يا بهبود آن، وسائل ايمنی، امکانات بيشر برای حفظ سالمتی، لغو قراردادهای پيمانی و 

های معين کارگران " درخواست"اما از . مقابل سرمايه داران و گاهی هم مستقيمن در مقابل دولت شان قرار می دهد

الغای مالکيت خصوصی و لغو کارمزدی در " خواست"تا به ميدان آمدن آنان بمثابه ی يک طبقه ی اجتماعی با 

های معين با "در خواست"ی مبارزات کارگری برا. فراوانمقابل سرمايه ، پروسه ای است با فراز و نشيب های 

است که باين سمت ميل توانمندی ويژه ای برخوردارلی ازضد سرمايه داری است اما سوسياليستی نيست، واينکه 

. کند  

خود را رويارو نمی بينند چه رسد به " آرمان" کارگران سوسياليست و کمونيست، هرگز با سوسياليسم بمثابه ی 

نه تنها سوسياليسم بلکه کمونيسم هم آرمان و آن هم آرمان نهائیِ  طبقه ی . ارتقاء دهند" آرمان نهائی"اينکه آنرا به 

کارگر زمانی که بر بستر کوره راه های مبارزاتی و روابط . کارگر و خصوصن کارگران کمونيست نمی باشد

 از يوغ سرمايه بايد تا خلع يد از بورژوازی به مبارزه اجتماعی اش به اين دريافت ها دست می يابد که برای رهائی

ادامه دهد و فراتر از آن بايد تا لغو کار مزدی پيش برود ديگر کمونيسم به جريانی مادی در زندگی وی برای رهائی 



يست طبقاتی تبديل می شود، بنابراين راهی که در مبارزه و زندگی می پيمايد مسيری برای رسيدن به آرمان نهائی ن

). و اين هدف کارگر کمونيست است نه آرمان او( بلکه کوششی است تا دست يابی به آزادی و رهائی از يوغ سرمايه

بنابراين کارگر کمونيستی که فعال عملی جنبش اجتماعی خودش باشد با کارگرانِ  همرزم اش از آرمان 

. ئی از ستم سرمايه و استثمار گفتگو داردبه هيچوجه سخن نمی گويد بلکه از تنها راه رها) سوسياليسم(نهائی

همچنانکه اشاره کرديم بلحاظ تئوريک اگر سوسياليسم بر بنياد وضعيت موجود اجتماعی ضرورت پيدا می کند 

تلقی کرد؟ واقعيت اين " آرمان خواهی"فعاليت کارگران کمونيست برای دست يافتن به اين هدف را آيا می توان 

 بنياد ضرورت های اجتماعی اقتصادی زندگی شان سوسياليست و کمونيست می شوند و است که کارگران اساسن بر

لذا با آن بمثابه ی آرمان خ رويارو نمی شوند درحاليکه روشنفکران از کانال نارضايتی های سياسی است که 

ست و روشنفکران شايد بنياد تفاوت کارگران سوسيالي. رويکردی انقالبی پيدا می کنند و به مبارزه رو می آورند

لذا يکی سوسياليست آرمان خواه می شود و ديگری تحقق سوسياليسم . سوسياليست بر همين بستر قابل توضيح باشد

. وضوع فعاليت مخفی می پردازيماکنون به م. را بمثابه راهی برای نجات از مصائب سرمايه می پذيرد  

   

  شعارهای تند وتيز/ مبارزه ی مخفی کارگری

   

تنی بر تأويل فوق از اوضاع، جنبش کارگری بعنوان جنبش اجتماعی يک طبقه ی معين بر عليه طبقه ای ديگر مب

با اين حال فکر می کنم جنبش کارگری تا رسيدن به مرحله ای که بورژازی را خلع . بصورت مخفی انجام نمی گيرد

و پليس سياسی و دولت های هار سرمايه داری يد می کند دائمن بايد بخشی از نيروهای زبده اش را از نگاه کنجکا

مخفی نگه دارد و از اين زاويه شايد با حکيمی اختالف داشته باشم اما در زمينه های معينی سالمت ويژه ای در نگاه 

مخصوصن که ايشان زير چنگال وحشی گری های . حکيمی به جنبش کارگری برايم قابل کاملن محسوس است

و در چنين .  ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی بطور علنی و رسمی سخن می گويدجمهوری اسالمی از مواضع

در حقيقت . هم پرهيز کرد" شعارهای تند و تيز سياسی" می توان از  شرايطی بر آن است که در موارد خاصی 

کار مبارزاتی و  را آرمان نمی بيند بلکه با آن بعنوان راه  ديدگاه او از چنان بينشی برمی خيزد که سوسياليسم 

بنابراين به زعم من نه فقط در شرايط ايران . انقالبی برای رهائی طبقه ی کارگر و بشريت خود را رويارو می بيند

مبارزه عليه "بلکه در ساير کشورها هم با رژيم های سياسی ظاهرن متفاوت شان، نمی توان " جمهوری اسالمی"با 

کمتر به ..." مرگ برجمهوری اسالمی و يا "را از "  و لغو کار مزدیسرمايه داری تا سلب مالکيت از بورژوازی

بويژه اين موضوع قابل تأکيد است که بطور مسلم امکان پذير نيست در . حساب آورد و آنرا محافظه کاری تلقی کرد

حفظ جامعه ی ايران، جريانی نمی تواند برای نابودی سرمايه داری و لغو کارمزدی مبارزه کند ولی خواهان 

. جمهوری نا ميمون اسالمی باشد  

و اما موضوع دستگيری و اعدام کارگران سوسياليست و ساير انقالبيون در ايران را هيچکس به سازمان های 

سياسی نسبت نمی دهد و مثل روز روشن است که جمهوری اسالمیِ سرمايه با توحش بی سابقه ای همه ی مخالفين، 

اما اگر مثل آذرين خلط مبحث نکنيم نيازمند بررسی آنچه در . جه و اعدام می کنداز جمله کارگران را زندان، شکن

اگرنخواهيم نقش سازمان های چپ در اين زمينه را . اين ارتباط به سازمان های سياسی چپ بر می گردد نيز هستيم



ازه از بنياد نگاه اين تقليل دهيم الزم است تالش کنيم تا به بازيافتی ت...) اعالميه پخش کن و(به مسائل سطحی

آنگاه روشن خواهد شد که آيا سازمان های چپ . ، برسيم"کسب قدرت سياسی"جريانات به سياست، سوسياليسم و 

ائی تبديل می سازند يا نه؟ اعضاء کارگری شان را هم مثل سايرين به گوشت دم توپ خواست های بورژو  

   

  مبارزه سياسی سوسياليستی

   

زه برای انقالب اجتماعی و کسب قدرت سياسی از جانب طبقه ی کارگر و زحمتکشان راه کارهای فعاليت و مبار

بدين لحاظ . خاصی را ايجاب می کند که کاملن با کسب قدرت توسط يک جريان سياسی و احزاب متفاوت می باشد

 دهد عملن راه کارهايش جريان سياسی ای که از همان ابتدا اّهم نيروی خود را به کسب قدرت سياسی اختصاص می

هم به همين سمت ميل می کنند و مترتب چنين ميلی توده ها از جمله کارگران هم بمثابه ی سياهی لشکر ظاهر می 

فعاليت کارگران سوسياليست می تواند با دو هدف . برای روشن شدن بحث از زاويه ديگری به مسئله بنگريم. شوند

: متفاوت صورت گيرد  

فن سياسی که در خدمت سرنگونی رژيم انجام می گيرد مبارزه ای صر) ا  

و مبارزه ای که بخاطر نابودی سرمايه داری در جنبش کارگری انجام می پذيرد ) ب  

در صورت . اين دو صورت از مبارزه، به دو رويکرد متفاوت در جريان فعاليت عملی کارگران بروز پيدا می کنند

وف به افشای رژيم جمهوری اسالمی می کند و لذا در جريان عمل هم اول يک کارگر فعال، نيروی خود را مصر

نتيجه ی چنين عملکردی آن است که به . اساسن به دنبال ارتباط با کارگران مخالف رژيم جاری و ساری می شود

در چنين بستری، موضوع وقتی قابل فهم . سرعت نيز از طرف پليس سياسی گسترده ی رژيم شناسائی می شود

زيرا از سوئی مبتنی بر محدوده ی فعاليت اجتماعی ، .  جنبش کارگری را بطورعملی درک و فهم کنيماست که

کارگران فعال و سوسياليست خيلی زود شناخته خواهند شد و از سوی ديگر اين طيف از مبارزين از امکانات بسيار 

نيز با تأکيد بر اين موضوع و . ل باشندمحدودی برای تغيير محل کار و محيط زندگی برخور دارند، بويژه اگر متأه

.اط های اجتماعی شان منفک می کنددست دادن محيط کار و محل زندگی، فعالين کارگری را حتا از بستر ارتبکه از  

اما در حالت دوم يک فعال عملی توجه خودش را بيشتر به مسائل و مشکالت معين محيط کار و ساير کارخانه ها 

 اين بنياد در درجه ی اول درخواست های کارگران نظرش را جلب خواهد کرد و مبتنی بر آن متمرکز می کند و بر

است که سعی خواهد کرد کارگران را برای حرکت های عمومی تا دستيابی به درخواست های معينِ ضروری در 

د کرد و در عين حال به لذا اين دو ديدگاه به دو شيوه و دو سبک گوناگون و متفاوت عمل خواهن. هر مقطع بسيج کند

بويژه فعاليتی که ّهم و غم اش َصرف افشای رژيم سياسی می گردد ضرورتن . دو نوع دستاورد هم نائل می گردند

بگونه ای بنيادی به تهييج کارگران برای سرنگونی رژيم می پردازد در حاليکه راهبرد فعال سوسياليست کارگری 

ی ضد سرمايه داری کارگران سمت و سوی مشخص بسوی انقالب چنان است که می خواهد به مبارزات جار

اجتماعی و نظام سوسياليستی بدهد و برای مهيا شدن چنين اوضاع و احوالی به اين ضرورت می رسد که بسياری 

. ببينيم آذرين به امور چگونه نگاه می کند. مسائل بايد در درون جنبش کارگری نهادينه گردند  

در . ستون دو تکه پاره ای از نظرات حکيمی را نقل می کند و سپس به تشريح آن می پردازدايشان در صفحه نوزده 



زمينه ی نظری برای سازمان "است تا " بسترسازی نظری و فرهنگی" اين جمالت مثله شده، بحث حکيمی بر سر 

 آذرين از اين موضوع تفسير و قرائت. مهيا گردد" لغو کار مزدی " و در عين حال " يابی جنبش ضد سرمايه داری

: بسيار جالب است  

در تبيين حکيمی از جنبش کارگری و سوسياليسم يک تنش محوری وجود دارد که او  "            

             تنش ميان جنبش عينی و جاری طبقه کارگر، و از سوی ديگر :  قادر به حل اش نيست            

های عام تر رايج ، تنش ميان آگاهی و جنبش،  تئوری و اعتقادات نظری، يا، به بيان               

. ..."  تئوری و پراتيک، عين و ذهن، و نظاير اينها              

، در جنبش کارگری ايران، حالت های "بسترسازی برای سوسياليسم و سازمان يابی جنبش ضد سرمايه داری"

بعنوان يک طبقه در نظر داشته باشيم و می توانيم کليت طبقه ی کارگر را . متفاوتی بطور مادی قابل تصور است

در هر دو صورت جنبش سوسياليستی . حالت ديگر اينکه تنها بخش سوسياليست اين طبقه را مد نظر داشته باشيم

برای بسترسازی بطور مشخص مستقيمن با شرايط حاکم بر جامعه و بويژه بر طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران، 

همچنانکه شاهد . را تفسير کرد" بسترسازی" بر بنياد چنين وضعيتی است که می توان خود را رويارو خواهد ديد و

تقليل می دهد و آنرا چنان عام می " " تئوری و پراتيک"تنش رابطه " هستيد آذرين بستر سازی فرهنگی را تا حد 

آرمان "برای آذرين ولی از آنجا که سوسياليسم . کند که برای وضعيت های متفاوت ديگر خاصيتی نداشته باشد

هم به تنش ميان جنبش جاری و اعتقادات نظری تقليل پيدا " بسترسازی"است، موضوع " اعتقاد نظری"و لذا " نهائی

. می يابد  

" مبتنی بر مبحث فوق، دريافت من از نظر محسن حکيمی بعنوان يک فعال عملی جنبش کارگری، زمانی که از 

همچنانکه مشاهده . می گويد با دريافت ايرج آذرين کاملن متفاوت استسخن ... " بستر سازی نظری و فرهنگی

و بدتر از همه " رابطه ذهن و عين"، "رابطه تئوری و پراتيک"کرديد ايرج آذرين بستر سازی فرهنگی را به همان 

ای که اين بخش از بحث ه. تقليل می دهد" جنبش عينی و جاری طبقه کارگر"و " اعتقادات نظری " به رابطه 

آذرين مرا تا دوران جوانی جنبش چپ با خود ُبرد چرا که از يک سو حاوی يک ساده انگاری اعتقادی و ايمانی 

در صورتی که . کاهش می دهد" عينی"را به مقوله ی " جنبش جاری طبقه کارگر"است، و از سوی ديگر هنوز 

 تاريخی از ذهنيت خاصی برخوردار می  بمثابه پديده ای مادی و اجتماعی در هر دوره ی  جنبش های اجتماعی 

باشند و لذا حداقل در چنين عرصه ای نمی توان جنبشی که مبتنی بر دريافت های خاص خود در هر مقطع زمانی به 

ذهنی " ، و نيازمندی آن به شناخت بيشتر اوضاع و احوال را "عينی"حرکت های معين دست می زند را در مقوله 

سخن می گويد " بستر سازی فرهنگی"در حقيقت وقتی حکيمی از . ارزيابی کرد " بخوانيد اعتقادات تئوريک(

ذهن " منظورش چگونگی نهادينه شدن انديشه ی سوسياليستی در جنبش کارگری است و نه رابطه ی انتزاعیِ 

ير و اينجا تازه مخاطب متوجه می شود که آقای آذرين هنوز در سال های پنجاه وهفت س. و از اين قبيل" وعين

چنين دريافتی از جانب من به مباحث دراز مدت فعالين عملی در داخل ايران در اين ارتباط برمی . سياحت می کند

. گردد و لذا مبحثی مربوط به محسن حکيمی هم نيست  

فعال کارگری ای که نيروی . و حال به ارزيابی تأثير اين دو رويکرد روی خودِ  فعالين عملیِ کارگری می پردازم

ش صرف بسيج کارگران و روابط اجتماعی اش برای سرنگونی رژيم می شود به لحاظ انديشه ای حتا به اين ا



ضرورت نمی رسد که خودش را بيشتر ملزم ببيند که نظرات اش را هر روز عمق تازه ای ببخشد بلکه عملن در 

سوسياليستی که هدف اش نه صرفن اما فعال . بهترين حالت به فاکت های بيشتری برای افشاگری نيازمند می شود

سرنگونی رژيم بلکه نابودی سرمايه داری و الغای کار مزدی است بگونه ای هميشگی احساس نياز می کند که 

موضوع را در زمينه ها ی گسترده تری تعمق بخشد و لذا مدام برای گفتگو با همکاران و همرزمان اش بعنوان فعال 

نديشه ای خودش را اتقاء دهد و رويکردی تحليل گرانه به اوضاع و احوال سوسياليست ملزم می گردد بلحاظ ا

... اجتماعی، اقتصادی و سياسی خواهد يافت و  

   

   

          درازگوئی های بی محتوا 

             

ر و از اين ها که بگذريم آذرين در اين نقد بجای سياه کردن چهل صفحه، بدون کاستن از محتوا می توانست کوتاه ت

در عين حال مفيدتر بنويسيد زيرا در متن مزبور در موارد زيادی توضيح واضحات بجای تشريح وضعيت نشسته 

بعنوان مثال از همان شروع چه لزومی دارد که آذرين بعنوان نويسنده مخاطب نوشته اش را از پيش تعيين . است

با توجه به اينکه متن ." ر مخاطبينش هستنددر وهله ی اول فعالين سوسياليست طبقه ی کارگ " ...١س١٧کند؟ ص

از دلمشغولی مکتبی مارکسيست "...و يا توضيح اينکه اين مباحث . چاپ شده مخاطب خودش را خودش پيدا می کند

. و غيره." ها مايه نمی گيرد  

 های مضر به يکی از اين جنبه. اگر بخش های زائد مقاله ی آذرين حذف شود شايد تعداد صفحات به نصف تقليل يابد

حال متن و مخاطب اظهار فضل های بی خاصيتی هستند که کمکی به درک مطلب نمی کنند، و نيز بخش ديگری از 

صفحات سياه شده که به همان رويکرد فضل فروشانه برمی گردد کوشش بيجائی است از جانب نويسنده که می 

. خواهد به قضايا ی پيش پا افتاده لباس تئوريک بپوشاند  

در اين قسمت آذرين به شيوه خاصی به . است" لغو کار مزدی" نه ای از اين زياده گوئی ها در بخش مربوط به نمو

ابتدا به نقل از حکيمی می گويد که اين جريان می خواهد سنت اينترناسيونال . تحريف نظرات حکيمی دست می زند

ی کند مخاطب را مجاب کند که مباحث کامل تر از اول را احيا کند و از سوی ديگر در انتقاد به اين نظريه سعی م

در همين بخش بزعم من ايرج آذرين خلط مبحث . آن را ديگران از جمله جريان خودشان سال ها پيش تبيين کرده اند

نميدانم کسی که خودش را نماينده ی . اقامه دليل بنمايد" لغو کار مزدی"هم می کند تا عليه نظر حکيمی در ارتباط با 

در جنبش کارگری را " لغو کار مزدی" منازع طبقه کارگر می داند چگونه می تواند طرح مبحث با اهميتی چون بال

ارزيابی کند؟ برای جلوگيری از پراکنده گوئی اکنون روی چهار ) ٢س٢۴ص"(در بهترين حالت بی خاصيت" 

اختصاص يافته است متمرکز " ) دی لغو کارمز" و " ضدسرمايه داری " ی  قضيه(  آذرين که به  صفحه از مقاله 

. می شويم  

: به نقل از حکيمی آورده است)  حکيمی چه می گويد؟ - ٢( ١٩آذرين در ص   

گرايش سازمان دهی جنبش اجتماعی طبقه عليه سرمايه داری در صدد احياء اين  "                  

..."  درشکلی به مراتب پيگيرتر]بوده) ١٨۶۴    / ١٨٧٢( بويژه در انترناسيونال اول[ سنت                  



:  می نويسد٢۴اما ايرج آذرين با کش و قوس دادن فراوان به مطلب باالخره در ص  

" لغو کار مزدی"درک از سوسياليسم به شيوه حکيمی، يعنی جايگزين کردن " ارتقاء " "               

، از "سوسياليم"يا "  داریالغای سرمايه" ، "لغو مالکيت بورژوائی" به جای مفاهيم                    

  زاويه تئوريک هيچ گامی فراتر از بيان روشن تر مارکس نيست؛ برعکس، چنين                 

."  جايگزينی ای از زاويه تئوريک مغشوش و در بهترين حالت بی خاصيت است                  

قل قولی از حکيمی خوانديم متوجه می شويم مخاطب مقاله کدام يک از بيانات آذرين را بايد بپذيرد؟ مبتنی بر اولين ن

که او هرگز ادعای درافزودن به سوسياليسم مارکس را نکرده است بلکه طبق اظهار نظر خود آذرين او مشخصن 

پس مشکل آقای آذرين چيست و چرا از نظرات حکيمی ماکت . خواهان بازگشت به سنت اينترناسيونال اول است

و سپس به دست ساخت های ) کيمی خيال پيش تر رفتن از نظرات مارکس را داردکه ح( دلخواه خود را می سازد

ذهنی خويش حمله می کند و خود را به نقد آن مشغول می دارد؟ و بدينگونه تمامی سعی اش اين می شود که نقد 

نين ِتصوير خودساخته اش را بجای انتقاد از حکيمی به مخاطب تحميل کند؟ و چرا اگر طبقه ی کارگر به چ

است؟ محسن حکيمی در گفتگو با نگاه " در بهترين حالت بی خاصيت"ضرورتی برسد که کارمزدی را الغا کند 

 به درستی روی يک موضوع بنيادی در اين ارتباط سخن گفته است از اين قرار که طبقه ی کارگر نه ١۵شماره ی 

ای فقط و فقط از طريق نفی و الغا کار مزدی تنها بورژوازی بلکه خويشتن خويش را هم نفی می کند، و چنين نفی 

و در . ولی چون اين مبحث به مذاق آقای آذرين خوش نيامده است از کنار آن به سادگی گذشته است. تحقق می يابد

عين حال حکيمی بطور مشخص هم از سوسياليسم حرف می زند و هم در ارتباط با الغای مالکيت خصوصی و 

رف از کنار همه ی اينها می گذرد و از سوی ديگر برای سيستم سازی و دستگاه سازی سرمايه، ولی آذرين از يکط

: ايشان گفته های حکيمی کفاف نمی دهد و لذا چنين می نويسد  

بدست دادن آلترناتيوی در مقابل " لغو کار مزدی"ضرورت برجسته کردن  " ...               

. نبود و نيست" زار توليد و توزيعلغو مالکيت خصوصی بر اب" مثلن عبارت               

  بلکه در پرتو تجربه ی واقعی قرن بيستم، بويژه تجربه ی شوروری، تأکيد بر             

حتا چنين . ...  اين جنبه از تئوری مارکس در باره ی سوسياليسم ضرورت يافت              

ی برای دستگاه به لحاظ تئوريک و منطق) منظور لغو کار مزدی است( تأکيدی               

  نظری مارکسيسم ضرورتی ندارد، بلکه تنها به سبب تجربه ی معين تاريخی،              

  و تنها در وارسی اين تجربه، چنين تأکيدی بر مقوله ای که منطقن در ديدگاه             

..."  مارکس تمامن حاضر است              

جنبش سوسياليستی کارگری دارد؟ اين نقل قول طوالنی ميل به چه راهبرد عملی برای   

 و حاال ديگر منتفی   تأکيد بر لغو کار مزدی ضرورتی در ارتباط با تجربه ی تاريخی روسيه بوده است           )  أ

. در ادامه نشان خواهم داد که کماکان ضروری است! است، چرا؟ معلوم نيست  

تعيين می کنند يا نيازهای " دستگاه های تئوريک"تی را  آيا ضرورتِ  تأکيد بر وجوه متفاوت امور سوسياليس    )  ب

 واقعی جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر؟ 

الترناتيوی در الغای کار مزدی است؟ ...  چرا لغو ماکيت خصوصی بر وسائل توليد    )  ت  



  ....     )  ث

ان عمل مدام با تجربه ی فعالين سوسياليست جنبش کارگری نه تنها در ايران بلکه در ساير کشورها نيز در جري

هنوز زنده روسيه بلشويکی رويارو هستند، بطور واقعی تا از سوسياليسم سخن بميان می آيد کارگران مبارز از هر 

اين مورد تاريخی موضوعی نيست . طرف مورد به عمل در آمده ی شوروی و بلوک شرق را به سرشان می کوبند

يژه مقاله ی چند صفحه ای آقای آذرين در جامعه ی کارگری پرونده اش که با نوشته های پل سويزی، بتلهايم و بو

بسته شده باشد، از سوی ديگر قرار هم نيست که فعالين سوسياليست بالفاصله به کارگران آدرس مقاله ی آذرين، پل 

ل کرد، بلکه  به مکاتب و کتب حل و فص بدهند زيرا مشکل کارگران مبارز را نمی توان با ارجاع شان ... سويزی و

بطور واقعی اگر دلمشغولی . ديالوگ با کارگران يکی از مهمترين عوامل تغيير و تحول جامعه ی کارگری است

آذرين جنبش عملیِ  کارگری باشد آيا ممکن می شد که به اين سادگی به موضوع برخورد کند و از کنار آن بگذرد؟ 

ش کارگری حرف می زنند احساس شان اين است که دارند به حقيقت اينکه بزعم من آذرين و امثالهم وقتی از جنب

اعضای تشکيالت متبوع شان رهنمود تشکيالتی می دهند بهمين دليل هم زمانيکه محسن حکيمی از جنبش کارگری 

. سخن می گويد، آذرين آنرا به سازمان ها و احزاب و دستگاه مارکسيستی ترجمه و تفسير می کند  

لغو مالکيت خصوصی بر ابزار "ردن لغو کار مزدی بدست دادن آلترناتيوی در مقابل آذرين می گويد برجسته ک

.) منظور در همان نوشته های تئوريک چند صفحه ای خودش در نقد شوروی است. (نبود و نيست" توليد و توزيع

زيرا معلوم . تيماينجا بگونه ی ويژه ای با ناتوانی تئوريک در درک امور سوسياليستی از جانب آذرين رويارو هس

نيست بلحاظ تئوريک چرا اگر بر الغای کار مزدی تأکيد کنيم آنرا بعنوان آلترناتيو در مقابل لغو مالکيت خصوصی 

قرار داده ايم؟ حقيقت اين است که اين ها وجوه متفاوتی مربوط به امور سوسياليستی هستند و در عين حال رابطه ی 

يح اين رابطه ضرورت دارد که ببينيم واقعيت تجربه ی تاريخی اجتماعی برای تشر. خاصی هم با همديگر دارند

روسيه بطور مشخص چه چيزی را به ما نشان می دهد؟ در شوروی، همچنانکه آذرين هم بدرستی اشاره کرده است 

 می با اينکه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و توزيع ملغا می شود اما کار مزدی برای هميشه به قوت خود باقی

يعنی تأکيد يک جانبه بر تئوریِ  الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و توزيع عملن برای رسيدن به . ماند

سوسيالزم کفايت نکرده است، زيرا وجه ديگری از تئوری، آگاهانه يا ناآگاهانه به فراموشی سپرده شده بوده است و 

 اصلن چه لزومی دارد لغو کار مزدی را به آلترناتيو مبدل سئوال اين می شود که. مترتب آن به عمل در نيامده است

الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و توزيع را در مقابل لغو ) همانگونه که آذرين می کند( سازيم و يا بلعکس 

کار مزدی به آلترناتيو تبديل کنيم؟ و از اين ها مهمتر اينکه بر خالف ادعای تئوريک آذرين، الغای مالکيت 

خصوصی بر ابزار توليد و توزيع به هيج عنوان لغو کار مزدی را در خود نهفته ندارد، همچنانکه عملکرد نظام 

ولی بلعکس به لحاظ مادی براحتی می توان تصور . اقتصادی و سياسی در شوروی بر اين پندار خط بطالن کشيد

. دی مستتر استکرد که الغای ماکيت خصوصی بر ابزار توليد و توزيع در لغو کار مز  

برای دستگاه نظری ) "لغو کار مزدی(در ادامه ی نقل قول فوق می بينيم که مشکل آذرين آن است که تأکيد بر

". مارکسيسم ضرورتی ندارد  

حرف می زند؟ مارکسيسم روسی، " دستگاه فکری مارکسيستی"ابتدا الزم بود آذرين توضيح می داد که از کدام 

؟ اگر از دستگاه نظری مارکس می گفت موضوع قابل درک بود ولی هنگاميکه ...ياچينی، کوبائی، ايرانی و 



ثانين چرا بايد . مارکس را به مارکسيسم تبديل می کند بنياد تبيين تئوريک اش هم مغشوش و پا در هوا قرار می گيرد

از سوسياليسم، حتمن بر فعاليت سوسياليستی برای انقالب اجتماعی در يک جامعه معين، لزوم تأکيد بر وجه خاصی 

انجام بگيرد؟ حال تفاوتی نمی کند اين دستگاه مورد عالقه ی ايشان باشد يا " دستگاه نظری و سيستم معينی"بنياد 

و مبتنی بر اين ديدگاه چرا بايد حکيمی و يا هر فعال سوسياليستی ابتدا سوگند وفاداری به دستگاه فکری . ديگری

يد تا اجازه ابراز نظر داشته باشد؟ و سوم اينکه آيا جنبش کارگری ابتدا بايد سر کالس مورد نظر آذرين را اعالم نما

 مضموِنِ  قالبِ  دستگاهی مورد نظر وی را آموزش ببيند و آن  های درس ايشان در خارج از کشور شرکت کند تا 

 مقاله ی مزبور آذرين همه جا وقت به سمت انقالب مورد پسند آذرين راه بيفتد؟ در اين قسمت و نيز بخش های ديگر

سعی دارد خود را شاگرد زرنگ مدرسه ی جنبش سوسياليستی جلوه دهد و بويژه اينکه هميشه ايشان قبل از ديگران 

 تنها چيزی که   گيريم که اين طور باشد ! می دانسته اند و نوشته اند و حتا دقيق تر و نيز با ارزش تئوريک بيشتر؟

           . ز منِ  مخاطب بر می آيد که نمی توانم مدال افتخار به کسی بدهمچه کاری ا: می توان گفت

دل خوش کرده است و خود را با آن مشغول می کند و همه ی مشکل اش هم " سيستم نظری"آقای آذرين به يک 

 همين دستگاه فکری است و با همه ی قوا می خواهد ديگران را هم مجاب کند که سلطه ی دستگاه نظری مورد

:  می گويد٢۵و باز آذرين ص. عالقه ی ايشان را بپذيرند  

پس از فروپاشی شوروی و اردوگاه "... لغو کار مزدی"استفاده ی مارکسيستی از  "               

  بسط تئوری مارکسيستی مرزبندی با  در دوره ی حاضر .... بشدت کاهش يافته است            

." مايه داری دولتی سوسياليسم بازار است و نه سر              

ملزومات دلمشغولی اش را مهيا می سازد، " دستگاه مارکسيستی"و " تئوری"بازهم می بينيم وجه تسميه ی آذرين 

همين وجه تسميه و نه بطور واقعی جنبش کارگری و کمک به حل مشکلی از مشکالت " بسط تئوری های"از جمله 

ماکان بايد به کارگران مبارز در ارتباط با تجربه ی روسيه پاسخگو زيرا همچنان که گفتم هر فعال عملی ک. عملی آن

در ضمن هيچ يک از اين گونه تأکيد ها ديگری را نفی نخواهد ". سوسياليزم بازار"باشد و بلحاظ عملی نه لزومن به 

. کرد  

يه افکنده و های وی ساو حال به ديدگاه شناخت شناسانه ی آذرين در اين ارتباط ها می پردازم که همه جا بر نوشته 

. قابل پيگيری است  

   

    بنيان شناخت ايرج آذرين" شهود مقوله ای"

   

نکته ی قابل توجه اينکه در اين مقاله ی عريض و طويل، ايرج آذرين در تشريح نظرات امروزين اش، هيچ استنادی 

 چنين ديدگاهی حتا بستر تحوالت به دستاوردهای جنبش عملی کارگری ايران طی سی سال اخير ندارد و مترتب

را بر بنياد تکامل جنبش مادی اجتماعی و سياسی در ) از جمله خودشان(نظريه سوسياليستی در جامعه ی ايرانی 

   چرا؟ . جامعه ارزيابی نمی کند

شهود  "الزم به تأکيد است که. می گنجد" شهود مقوله ای " به لحاظ شناخت شناسی ديدگاه ايرج آذرين در کاتگوری 

کسانی که برای شناخت هر پديده . دو رويکرد متفاوت در ارتباط با شناخت جهان هستند" شهود حسی" و " مقوله ای



و بلعکس آنهائی که بجای توجه اکيد به امور مادی . ای به خودِ پديده استناد می کنند پيروان شهود حسی هستند

مالک و معيار . ه رويکرد شهود مقوله ای در شناخت متعلق اندِمشخص بر بنياد ايده ها پديده را تبيين می کنند ب

سنجش ايرج آذرين بر بنياد ايده های از پيش تعيين شده که در بهترين حالت تئوری های پيشينی هستند سامان می 

ايشان نظريه های مشخص در ارتباط با واقعيت های مادی اجتماعی، سياسی و اقتصادی موجود، از جمله . يابد

سيستم نظری "، "دستگاه مارکسيستی(" بر مبنای دستگاه نظريه ی معينی ) ؟ !بعنوان آرمان نهائی( ياليسم را سوس

اندازه گيری می کنند و اين نوع سنجش را هم تبيين تئوری و تحليل انقالب سوسياليستی و "...." ، "مارکسيستی

ت نمی دانم به راستی به کدام بخش از نظريه های من بعنوان يک کارگر کمونيس. سوسياليسم کارگری قلمداد می کند

 متبوع ايشان؟ زيرا  به خود او بايد اعتماد کرد يا اينکه به دستگاه فکری . ارائه شده از جانب آذرين بايد اعتماد کرد

يک نظريه پرداز هنگاميکه به تحليل و تشريح پديده های مادی و اجتماعی می پردازد ديگر الزم نيست از چپ و 

حتا اگر همه ی . است پای مرادش را به ميان بکشد و سعی کند که بدين گونه حقانيت خود را به اثبات رساندر

هم چون به وی دخيل بسته است " مريد"کاملن درست و اصولی باشند هيچ دليلی ندارد که نظريه ی " مراد"نظريات 

 داديم آذرين عليرغم همه ی استنادهايش به زيرا همچنانکه مالحظه کرديد ما نشان. صحيح و درست از آب درآيد

بر اين بنياد بزعم من مشکل چپ پنجاه و هفت . مارکسيسم در بسياری موارد به اشتباهات فاحش دچار آمده است

اساسن اين نيست که فکر می کند سوسياليسم را بايد از بيرون به درون طبقه ی کارگر برد بلکه درست يکی از 

اين بود که فکر می کرديم ) مثل آقای آذرين که به يک دستگاه تئوريک دخيل بسته است(مهمترين اشکاالت مان 

جدای از اينکه تازه هر کس می تواند از هر نوشته ای از مارکس (تئوری انقالب نزد مارکس حاضر و آماده است،

رار معلوم ما بعنوان از ق. لذا کافی است آنرا به خورد کارگران بدهيم!!) هم قرائت خاص خود را داشته باشد

و حاال پس از اين همه سال آذرين کماکان . ؟ نقش واسطه ی چنين انتقالی را عهده دار بوديم!کارگران سوسياليست

با جنبش عملی کارگری بر قرار " اعتقادات نظری"خويش بعنوان " آرمان نهائی" رابطه ای بين  کوشش می کند 

ا فراهم می آورد يا گريه و تأسف را؟ نمی دانم اين نگاه موجبات خنده ر. سازد  

. ش عليه حکيمی اشاره می کنماختتام کالم به يک مواد از تحريفات آذرين در پلميک ا  

  

  انصاف کجاست؟

   

:  آذرين به نقل از حکيمی می نويسد٢ ستون ٢٣در ص  

يروزی کار پ" چپ فرقه گرای غير کارگری ای که بر جنبش حاکم بوده با تز " "                  

در واقع نوعی سوسياليسم تبليغ می کرده، که در آن تنها مالک ) ؟"( بر سرمايه                

...  خصوصی وسائل توليد و توزيع جای خود را به دولت می دهد، وگرنه کار مزدی               

." " تحکيم می شود!) ؟( نه تنها از ميان نمی رود، بلکه به ضرر کارگران              

تحکيم کار مزدی در سرمايه داری دولتی به " ر اين نقل قول ظاهرن مستقيم، وقتی نظر حکيمی در ارتباط با د

را خواندم، خودم را بيشتر با يک جک سياسی از جانب ايشان رويارو ديدم تا نظريه مشخصی در " ضرر کارگران 

توجه شدم اصل جمله ی محسن حکيمی در اين ارتباط؛ بهمين دليل مجددن به مقاله ی حکيمی مراجعه کردم و م



:  اين است١۵مصاحبه با نگاه شماره   

نوعی سرمايه داری را به نام سوسياليزم تبليغ کرده، که در آن تنها مالک  "...                   

  خصوصی وسائل توليد وتوزيع جای خود را به دولت می دهد، و گرنه کار مزدی                

تون و محور اصلی سرمايه داری، نه تنها از ميان نمی رود، بلکه در عقب  بعنوان س                 

  تأکيد از من است   . ..."  مانده ترين شکل آن به ضرر کارگران تحکيم می شود                

را به دلخواه " در عقب مانده ترين شکل آن" خب متوجه می شويم که آقای آذرين بخش مهمی از جمله ی حکيمی 

ه است و بدين گونه از نظر حکيمی موجودی ابتر ساخته است و سپس به اين موجود دست ساخت حمله حذف کرد

آنچه از جانب آذرين حذف شده، نه فقط به جمله اصلی خدشه وارد آورده است بلکه آنرا از معنا تهی می . می کند

 آن به ضرر کارگران تحکيم می بلکه در عقب مانده ترين شکل". .. زيرا هنگاميکه جمله ی کامل حکيمی . کند

برسيم ) يکشنبه های سرخ(را می خوانيم بعنوان مثال می توانيم دريافتی از چگونگی اين قضيه در شوروی . " شود

 پيش پا افتاده نيست پس نمی شود مثل حمله ی آذرين به فانتازی دست  و متوجه می شويم که بحث بی مسما و 

 همه ی اين ها جالب است که آذرين در ادامه ی نقل قول فوق به حکيمی ارفاق با. ساخت خودش با آن برخورد کرد

: می کند و از اشتباه وی اين گونه درمی گذرد  

" کار مزدی به ضرر کارگران تحکيم می شود"همچنين اين عبارت که  "                

  مزدی  برايم قابل فهم نيست، چون متضمن حالتی است که در آن تحکيم کار             

منطقن در ديدگاه حکيمی نيز چنين حالتی .  به نفع کارگران متصور باشد               

  از ميان   کار مزدی " متصور نيست، و احتمالن منظورش بسادگی اين است که                

  ١ ستون٢۴ص" "  نمی رود و اين به ضرر کارگران است             

:  مرزها، حکيمی را به اين نتيجه رساند که شايد اين گونه مجادالت مخدوش کننده ی  

! " مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان "                              
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