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 سمينار جنبش کارگري

سطح معیشت طبقه کارگر، محوری ترین موضوع مبارزۀ جاری طبقه کارگر ایران برای بهبود رشایط 
 .کار و زندگی و معیشت کدام است؟ از امان کفا رشوع می کنم

 
تا آنجا که به مبارزه کارگری برمی گردد، هامنطور که شام گفتید تعرضات زیادی شده و :  امان کفا 

یکی از اصلی ترین نیازهای طبقه کارگر ایران، برای .  به هامن اندازه اعرتاض بوده علیه این تعرضات
اینکه بتواند اعرتاض کند و بتواند حقوقش را بدست بیاورد، برای اینکه بتواند رشایط بـهـرتی را در 
محیط کار تضمین کند این است که به میزان زیادی از این حالت انزوا و منفرد و محلـی بـودنـش، 

 .بیرون آيد و ارتباطات و شبکه هایش را براه اندازد و به رسارسی کردن این مبارزات مبادرت کند
یکی از مسائل اصلی که اینجا محوری است، مسلام هامن مسئله دستمزد است که مستقیم به کـل 
طبقه کارگر مربوط است و در همین رابطه هامن نکاتی که شام به آن اشاره کردید، مانند تـفـرقـه، 
قراردادهای موقت و غیره برای اینکه بتواند جلوی انها را بگیرد نیازمند مطالبايت است که بتواند کل 

مبارزاتی که در .  یکی از این خواست های اصلی، دستمزد است.  طبقه کارگر را حول آنها بسيج کند
دوره اخري رشوع شده پتانسيل و حالت تعرضی دارند و به همین دلیل در این دوره تـاکـیـد کـردن 
روي مسله دستمزد جایگاه مهمي پيدا مي کند و می تواند ابعاد وسیعرتی از یک محل کار را در بر 

سوي ديگر قضيه اينست که مطرح کردن و رسارسي کردن مطالبايت از اين دست، نه تنـهـا بـه . گیرد
مقابله با یک کارفرما در یک محل مي رود، بلکه به محمل مبارزه عليه کل طبقه رسمـایـه دار در 

 .ایران تبديل مي شود، و به این اعتبار، دولت رسمايه داري در ايران را به چالش مي کشد
به این ترتیب مسئله دستمزد، و مسائلی نظیر آن هر چند در بر گیرنده عرصه های متعددی است، 

و همچنین از آنجا که سعی کرده اند حول دستمزد،  چه مـيـزان و .  اما داراي جایگاه ویژه ای است
سطح و چه پرداخت آن در مراکز صنعتی اصلی  و کلیدی، تفرقه بین کارگران ايـجـاد کـنـنـد، بـاز 

به این دالیل امروز یـکـی از شـاهـراه .  مسئله دستمزد جایگاه مهمي را بخود اختصاص داده است
های پیشربد مبارزات کارگری، در رابطه با رسارسی شدن مسئله دستمزد و نه فقط حداقل دستمـزد، 

 .می تواند یکی از راه های واقعي باشد که طبقه کارگر در ایران بتواند قدمی بجلو بردارد
 

امان کفا می گوید کـه مـحـوری .   همین سوال را از خالد حاج محمدی می پرسم : مظفر محمدی 
شام چطور فکر می کنید و نکتـۀ .  ترین مسئله  در مبارزۀ رسارسی طبقه کارگر بر رس دستمزد است

دیگری که می خواهم به این سوال اضافه می کنم تا به آن هم بپردازیم این است که گـفـتـه مـی 
شود بخشی از طبقه کارگر مثل مراکز صنعتی بزرگ و صنعت نفت و غیره را راضـی کـرده انـد و 

این .  ساکت نگه داشته اند اما بخش دیگر مراکز کارگری شش ماه به شش ماه هم حقوق منی گیرند
اختالف و فاصله را چطور می شود حل کرد؟ بخشی از طبقه کارگر دست به کاله خـودش گـرفـتـه 

ایـن .  بخش های دیگر بی حقوق و کارگران بیکار هم که وضعیت به مراتب بـدتـری دارنـد.  است
تفرقه از طرفی و دست به کاله خود گرفنت بخش دیگری از طبقه کارگر را چطوری می توان جـواب 

 داد؟
 

مبارزه رسارسی بر رس دستمزد یا به محـوریـت "نکته ای که امان کفا می گوید   :خالد حاج محمدی
بطور مثال اگر مبارزات کارگری در جامعه ایران را در یک سال گذشته و یـا .  درست است"  دستمزد

٢  

 سمينار جنبش کارگري

فایلهای صوتی این سمینار از مدتها پیش بـر روی  ٬برگزار شده است ١٣٩٣این سمینار در شهریور 
ایـن .  و همزمان بر روی سایت رادیو نینا قابل دسرتس اسـت)  خط رسمی( سایت حزب حکمتیست 

 .سمینار به صورت نوشتاری در اختیار خوانندگان قرار میگیرد
 ٢٠١٤نوامرب 

 
 ١بخش اول قسمت  -سمينار جنبش کارگري 

 
رشکت .  در برنامۀ امروز به جنبش کارگری ایران در همه ابعاد آن خواهیم پرداخت : مظفر محمدی 

آذر مدرسی و هـمـچـنـیـن  ٬خالد حاج محمدی، ثریا شهابی، امان کفا:  کنندگان در این میزگرد رفقا 
 .هستند) مظفر محمدی ( خود من 

 
جنبش کارگری ابعاد بسیار گسرتده ای را در بر می گیرد که از مبارزۀ جاری روزمرۀ طبقه کارگـر تـا 
گرفنت قدرت سیاسی را شامل می شود در نتیجه ما با سطوح مختلف و ابعاد همه جانبه ای دربـارۀ 
جنبش کارگری روبرو هستیم که من آن را به سه بخش و محور تقسیم کرده و دربارۀ هـرکـدام بـه 

یک بخش آن مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ جاری طبقه کارگر است یا جـنـبـش .  بحث خواهیم پرداخت
دوم تشکل یابی توده ای طبقه کـارگـر اسـت و .  مطالباتی اگر بتوان چنین اسمی روی آن گذاشت

 .سوم تحزب کمونیستی طبقه کارگر 
 

قبل از اینکه بحث را رشوع کنیم خاطرنشان می کنم که بحث امروز ما بررسی تـاریـخـی جـنـبـش 
بحث ما مشخصأ مربوط اسـت بـه .  کارگری ایران یا جمعبندی و ارزیابی در چند دهۀ اخیر نیست

وضعیت طبقه کارگر و جنبش آن در رشایط کنونی و حتی مشخصأ به بعد از تغییـرات در آرایـش 
دولت بورژوازی ایران در انتخابات اخیر و رسکار آمدن دولت روحانی و امکان پیرشوی و مـبـارزۀ 

این کمک می کند که ما بر رشایط کنونی متمرکز شویم و اگر اشـاره .  کارگران و همچنین موانع آن
 . ای به گذشته الزم شود، رصفأ برای کمک به روشن شدن ابعاد مسئله در رشایط کنونی است

طبقه کارگر علیرغم گسـرتش :  سوال اول من این است .  با این مقدمۀ کوتاه بحث را رشوع می کنیم
کمی و رشد صنایع و مراکز صنعتی و تولیدی و خدمات و حمل و نقل، اما کنرتل شده و بی حقوق 

در غیاب قانون کاری ناظر بـر .  و با مزد ناچیز واکرثیت انها را  زندگی زیر خط فقر نگاه داشته اند
از قراردادهای دسته جمعی خربی نیسـت، کـار .  رابطۀ کار و رسمایۀ، کارگران، امنیت شغلی ندارند

قراردادی و موقت بیش از هفتاد درصد از کارگران را شامل می شود، دستمزد کارگر با چـانـه زنـی 
بین کارفرما و منایندگان واقعی کارگران تعیین منی شود، نظارت کارگری بر اخراج ها و ایمنی محیط 

با استفاده از ایـن رشایـط .  کار، تأمین اجتامعی، بیمۀ بیکاری، بیمۀ بازنشستگی و غیره وجود ندارد
نامطلوب طبقه کارگر و از قبل استثامر وحشیانه و کار ارزان، رسمایه داران سودهای نـجـومـی بـه 

کارگران هم ساکت ننشسته اند و مبارزات و اعتصابات وسیعی را بـرای دفـاع از .  دست آورده اند
منونه آخر آن شکایت بخشی از کارگران در اعـرتاض بـه دسـتـمـزد .  معیشت خود سازمان داده اند

تعیین شده ای که بدون کمرتین توجه به میزان تورم در نظر گرفته شده اسـت و ظـاهـرأ جـواب 
از نظر شام در میان این همه بی حقوقی و تعرض رسمایه داران و دولـت بـه .  منفی گرفته است

١ 
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من فکر میکنم که شام در مقدمه به فاکتهای درستی اشاره کردید و سایر رفقا هم بـه  : ثریا شهابی
منتها، بعنوان محوری ترین موضوع اگـر .   اهمیت مسئله دستمزو و مباره علیه بیکاری تاکید کردند

بخواهیم صحبت کنیم، من میگویم آن چه چیزی است که این انشقاق و این تفاوت در مقابلـه بـا 
از یک بخش، از بخش صنعتی که بقول شام دست به کاله است و .  رشایط موجود را جواب میدهد

 .بخش دیگری که بدنبال حقوق معوقه است، چه چیزی به انشقاق این دو بخش جواب میدهد
در نتیجه من فکر میکنم که جنبش کارگری، تنها جنبشی است که بطور متشکـل دارد مـبـارزه و  

،  به هرحال  نق و نوق و به اصطفاح یک ابراز ) سایر اعرتاضات در جامعه( بقیه اش .  اعرتاض میکند
کارگر ناچار است، حقوق اش را منی دهند کارش در خطر است بیکارش میکنـد .  وجود هایی هست

 .   در مقابل بیکاری و در مقابل دستمزد، داره عکس العمل نشان میدهد
ما اگر بخواهیم پوششی بدهیم به این مطالبات، که بتواند رسارسی باشد، که بتواند  کارگر صنعتی، 
کارگری که وضع اش خوب است را به آن کارگری که حقوق اش را هشت ماه است منی دهـنـد بـه 

شام می یبینید که برای بیکاری، جـواب .   هم وصل کند، به نطر باید انگشت روی معیشت بگداریم
واحد کار " یک بخشی از کارگران، میروند دنبال اینکه .  های مختلفی  در این اعرتاضات داده میشود

که همه این ها، مطالبـات !  یا قرار داد من از قرار داد موقت تبدیل به قرار داد دائم شود"!  را نبنید
 . در عین حال کارگر بیکار از آن می افتد بیرون! جز  واحد کار را باز نگاه دارید. درستی است

دست اش بـه هـیـچ .  کارگر بیکار، جز خانواده کارگری است که دست اش به هیچ کجا بند نیست
چون که دستـمـزد .  در نتیجه من فکر میکنم مسئله گرهی معیشت است.  ابزار مبارزاتی بند نیست

امـا وقـتـی .  داشته باشید که به شام دستمزد بـدهـنـد"  کار" شام باید .  ، گره میخورد" کار" به مسئله 
معیشت را بگذارید، معیشت کارگر، چه کار داشته باشد چه نداشته باشد، چه توی واحد صنـعـتـی 

 . بزرگ باشد یا توی کارگاه کوچک، معیشت اش در یک استاندارد باال باید تامین شود
معیشت کارگر، طبـعـا بـرای .  در نتیجه مسئله بیمه بیکاری و مسئله معیشت کارگری، گرهی است

دستمزهایشان بایـد  .  یک بخشی از کارگران معنی اش این است که  دستمزدهایشا را افزایش بدهند
 . پرداخت شود، منتها در یک سطح باال و با باال ترین استاندارهایی که ممکن است

توقعی را ایجاد کردن که معیشت با استاندارد باالیی، باالترین استانداردی کـه مـمـکـن اسـت، و 
اسـت "  بیکـار" دارد یا "  کار. " توقعی را ایجاد کردن که معیشت کارگر باید تامین شود، محوری است

واحد تولیدی ورشکسته است یا نیست، مواد خام میاید یا منی آید، رسمـایـه گـذاری مـیـشـود یـا 
در رابطه بـیـن ( و در عین حال، نقش دولت در ایران .  منیشود، مسئله دولت و مسئله کارفرما است

و این وضعیتی که در ایران است، که بـه "  کارفرما تنها" مقابله کارگر با  .  مهم است)  کارگر و کارفرما
اصطالح دولت بعنوان یک عنرص سومی پشت صحنه است که گویا این رابطه را تنظیم میکند، باید 

 . طبقه کارگر با دولت طرف است. تغییر کند
   

 یا دولت خودش صاحب کار است، بعضا؟   :مظفر محمدی
 

اتفاقا دولت در ایران، با نقشی کـه در اقـتـصـاد دارد، !  دولت به مغنای صاحب  کار :ثریا شهابی
را دست به عصا نگاه دارد، امن نگاه دارد و یک بخشی را بـگـذارد )  از کارگران( میتواند یک بخشی 

در نتیجـه .  هرچه قدر میخواهند بهش تعرض کنند، برای اینکه  احساس خطر منی کند از این بخش

٤  
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البته بخـش زیـادی هـم  ٬حتی قبل تر در نظر بگیرید، بطور واقعی بر محوریت دستمزد می گردد
روی حقوق های معوقه و باقی موارد هست اما نهایتأ در معیشت و در دستمزد خالصه میشود که 

من فکر می کنم عالوه بر مسئله دستمزد یک مسئلـه جـدی و .  امان کفا به درست به آن پرداخت
اینکه می گویند بخشی از کـارگـران .  یک معضل جدی دیگر موقعیت شغلی و ناامنی شغلی است

به این صورت است که طرف حساب کارگر که هامن  رسمایه دار یا دولـت رسمـایـه  ٬قانع شده اند
دار هست، بیکاری و اخراج را در مقابل کارگر می گذارد و کارگر را قانع می کند به اینکه کارش را 

مثأل در پروسۀ تحریم ها علیه ایران این طرحی بود که دولت کامـأل .  حفظ کند و حقوقش باال نرود
حقوق اضافه منی شود، البته بطور واقع و در دنیای واقعی حقوق کاسته مـی .  پیش برد و اجرا کرد

فشار کاری و رسعـت کـار را .  شود چون قیمت همه مایحتاج های اولیه زندگی کارگر باال رفته بود
اخیرأ هم طرح های جدیدی را آورده اند که خامنه ای در رأس آن قرار گرفته و بعـنـوان .  باال بردند

به هر حال یک محور جدی دیگر در مـبـارزه رسارسی طـبـقـه .  جهاد اقتصادی از آن اسم می برند
من فـکـر .  در نتیجه مسئله بیکاری به مسئله ای جدی تبدیل شده است.  کارگر ناامنی شغلی است

می کنم در کنار دستمزدها، بیمۀ بیکاری یک فاکتور جدی برای تأمین امنیت شغلی است و گـرنـه 
بطور واقعی نیمی از طبقه ..  فابریکی و ٬مبارزه برای دستمزد، چه در ابعاد رسارسی چه بطور محلی

در رشایـطـی کـه .  کارگر که بیکار هستند از این دایره خارج میشوند و خودشان را سهیم منی دانند
افزایش دستمزد بعنوان مطالبۀ رسارسی طبقه کارگر، کل طبقه کارگر، کل خانوادۀ کارگری و بـخـش 

لذا یکی از مشکالت جـدی در .  بیکار طبقه کارگر نیز باید شامل شود که درصد بسیار باالیی است
مبارزات کارگری ایران تاکنون این است که اعرتاضات پراکندۀ کارگری تا وقتی که بـه ایـن صـورت 

برجسته ترین منـونـه آن هـم .  پیش برود توان و قدرت مقابله با رسمایه داران و با دولت را ندارد
اعتصاب کارگران معدن بافت است که با وجود اینکه بیست و سه روز از اعتصاب آنها مـی گـذرد 

لذا مسئله دسـتـمـزد، .  تابحال هیچ جوابی از سوی کارفرما و دولت به اعرتاض آنها داده نشده است
. بیمۀ بیکاری و لغو قراردادهای موقت سه مسئله اصلی هستند که مظفر هم بـه آن اشـاره کـرد

آمارهای مختلفی در مورد اینکه میزان کارگران قراردادی چقدر هستند وجود دارد که نشان از آمـار 
من فـکـر مـی .  هفتاد تا هشتاد درصد دارد و حتی منایندگان خود رژیم هم به آن اذعان داشته اند

کنم که این سه مسئله، مسائل جدی این و اساسی تر هستند ولی تأکید می کنم که همه این موارد 
حول مسئله دستمزد می چرخند و محوریت آن  مسئله دستمزد است و این یک جـنـبـش رسارسی 

 . می خواهد
 

امان کفا و خالد حاج محمدی معتقد ند که مبارزات کنونی بر رس مطالبات طبـقـه  : مظفر محمدی
کارگر سه محور دارد و این محورها بیمۀ بیکاری، دستمزد و لغو قراردادهای موقت هستند که مـی 

من دوباره این سوال را از ثریا شهابی می پـرسـم و آن .  توان مبارزات رسارسی حول آن سازمان داد
اینکه آیا شام معتقد ید به اینکه بخشی از طبقه کارگر دست به کاله خودش گرفته و بخش دیـگـر 
آن برای به دست آوردن مطالبات خود مبارزه می کنند؟  بخش بیکاران که زندگی وحشتناکی دارند 

در .  و هیچ امنیتی ندارند، در نتیجه مبارزه به صورت صنفی است و تابحال رسارسی نشـده اسـت
 این مورد چه فکر می کنید؟ 
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محوری است، نه از آنجا که به معیشت بطور عمومی مربوط است یا اینکه نیـروی کـار ارزان در 
منظورم این اسـت کـه .  ایران وجود دارد و مبارزه برای آن کل سیستم را تحت فشار قرار می دهد

صحبت این است که در دوره فعلی و هـامنـطـور کـه شـام اشـاره .  بحثی عمومی و ابژکتيو است
کردید، سطحي از اعرتاض دیده به اضافه استفاده از امکانات قانونی و مرتبط کردن آن با تـورم در 

به همین دلیل مسئله دستمزد مبثابه یک تاکتیک و نه اسـرتاتـژی طـبـقـاتـی، امـروز .  جریان است
در ایـن .  فکر می کنم که اشتباه است که رساغ دستمزد همچون امری کلی رفـت.  محوری مي شود

دوره، با درنظر گرفنت رشایط مبارزه طبقه کارگر ایران، جدا از اینکه کارگر شاغل باشد یا بیکار، مورد 
کارگر بیکار بخشی از خانواده کارگری است و به اين اعتبار بخيش از موجوديت طبقـه .  توجه است
منی شود گفت کال چه معضالتی را هر کسی در ایـران و .  اما بحث از این زاویه نیست.  کارگر است

بحث بر رس آن محور و مطالبه اي است که مـی تـوانـد .  مشخصا کارگر با آنها دست بگریبان است
امروز طبقه کارگر را متحدتر، متشکل تر و پر انرژي تر، امکان پيرشوي و پیروزی در مـبـارزه اش 

در نتيجه و از اين زاويه، مسئله دستمزد تنهـا بـه يـک بـحـث .  عليه دولت و رسمايه را تامني کند
اقتصادی جامد محدود مني ماند، بلکه در عني حال بحثی است سیاسی و همچنین تاکتیک معیـنـی 

حتام مسـائـل دیـگـری .  است برای طبقه کارگر که در دوره هاي مختلف آنرا حائز اهمیت می کند
اما بحث بر رس محوري بودن يک مطالبه در يک دوره .  چون بیمه بیکاری و غیره هم مهم هستند

 .مشخص است که خواست افزايش دستمزد ميتواند اين نقش را در دوره حارض ايفا کند
 

به نظر من امان کفا در مورد مسئله دستمزد به عنوان محوری ترین مسـئـلـه بـه  : مظفر محمدی 
درستی اشاره کرد منتهی یک واقعیتی که در ایران وجود دارد و آن هم اینکه بخـش عـظـیـمـی از 
طبقه کارگر که به چند میلیون می رسند بیکار هستند و مرسوم است که کارگر بیکار بایـد خـودش 

در نتیجه عرفـأ بـه ایـن .  مشکل خودش را حل کند و کارگر شاغل هم به کار خودش مشغول باشد
شکل در می آید که افزایش دستمزد به طبقه کارگر شاغل تعلق می گیرد و رس کارگر بیکار بی کاله 

در نتیجه از این رس است که بیمۀ بیکاری برای کارگر شاغل هم اهمیت پیدا می کند چـون .  میامند
هر قدر که کارگر بیکار بیشرت وجود داشته باشد به رضر کارگر شاغل متام می شود و دسـتـمـزدش 

خالد حاج محمدی نظر شـام در ایـن .  پایین می آید و یا اخراج می کنند و کارگر ارزانرت می آورند
 رابطه چیست؟

 
در بخش های قبلی یکی از رفقا به آن اشاره کرد که چرا بخش صنعتی یا بخش  : خالد حاج محمدی

کارگر شاغل دست به کاله خـودش گـرفـتـه .  هایی از طبقه کارگر دست به کاله خودشان گرفته اند
کاری به محدودنگری کارگـری کـه رس کـار .  است برای اینکه بیکار نشود، برای اینکه اخراج نشود

دست به کاله خودش گرفته است و کارگری که محافظه کاری به خرج می دهد و مـی گـویـد کـه 
اما اگر معضل بیکاری در طبقه کارگر جواب نگیرد و مـبـارزه عـلـیـه  ٬فعأل کارم را حفظ کنم ندارم

بیکاری یک پای جدی مبارزۀ رسارسی طبقه کارگر نباشد، تردید دارم حول اضافه دسـتـمـزد حـتـی 
در نتیجه کارگر بیکار هم باید مطمنئ شود که اگـر .  کارگر صنعتی هم جنبش رسارسی راه بیاندازند

تالشی که می کند و اگر جنبشی که راه می اندازد، حفظ شغل و امنیت شغلی یک پای قضیه است 
لذا بیمه بیکاری هـم بـرای .  و امنیت شغلی یعنی اینکه اگر اخراج هم شود بیمه بیکاری می گیرد
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ولی کارفرمـا بـاشـد یـا .  با کارفرما دعوا میکند.  طبقه کارگر اوال مطالبات اش را از دولت میخواهد
نباشد، فرار کرده باشد یا نکرده باشد، رسمایه اش ورشکست شده باشد یا نشده باشـد، مـعـیـشـت 

و اینکه .  بیمه بیکاری جزئی از آن است.  خانواده کارگری از بچه و مسن و بیکارش باید تامین بشود
کارگر مـجـبـور .  دستمزد کارگر مطابق نرخ تورم برود باال،  و اگر کارگر کار ندارد بیمه بیکاری بگیرد

او علیه بیکاری !  که به من کار بدهید یا واحد تولیدی را باز نگاه دارید.  نیست برای کار مبارزه کند
 .  است

میخواهم بگویم یک بسرت مشرتکی که کل طبقه کارگر را وارد یک مبارزه رسارسی بکنـد، بـایـد بـه 
نیازهای رسارسی پاسخ دهد،   و آن نیاز این است که طبقه کارگر باید معیشت اش تامیـن شـود و 

 . مسئول آن هم دولت است
این بنظر من مهم است اینجا طبعا مسئله بیکاران را هم میپوشاند، زنان را هم میپوشاند،  کـارگـر 

کارگری که قرار داد موقت دارد، موقت است یـا .  خارجی، کارگر با ملیتی خارجی،  را هم میپوشاند
باید بیمه بیکاری در باال ترین سطح به او داده .  ثابت است، وقتی که بیکار میشود باید تامین شود

بشکند به یک مجموعه جزایری از خواست های کوچک )  مطالبات( میخواهم بگویم، تا اینکه .  شود
 . کوچک، باید تبدیل بشود به عرصه های واحد و مشرتکی که کل طبقه کارگر را در برمیگیرد

 
از .  ثریا معتقد است که همه اینها مبارزات برای دفاع از سطح معیشـت هسـتـنـد : مظفر محمدی

نظر من منی توان یک جنبش رسارسی برای دفاع از معیشت به طور کلی و به طورعمـوم سـازمـان 
یکی ایـن اسـت .  داد مگر اینکه قبلش توضیح دهید که چطور می توان از سطح معیشت دفاع کرد

که دستمزدها باال برود، یکی اینکه قرارداد موقت لغو بشود، کارگر امنیت شغلی داشـتـه بـاشـد و 
در نتیجه بحث رس هامن محور هاست که .  دیگر آنکه کارگر بیکار بتواند بیمۀ بیکاری دریافت کند

منتهی من از شام سوال می کنم که این مبارزات صنـفـی و ایـن .  شام در قالب معیشت گنجاندید
تفرقه ای که وجود دارد و حتی این اختالف دستمزدها که وجود دارد و هر بخش کـارخـانـه و یـا 
رشکتی بنا به رابطۀ خودش با کارگران سطح دستمزد را تعیین می کند و ایـن حـتـی مـطـابـق بـا 
دستمزدی که برای کارگر تعیین می شود نیست و بعضأ باال و یا خیلی پایین هستند و آن را هـم 

شام فکر می کنید که این تفرقه و این مبارزۀ صنفـی .  حتی شش ماه به شش ماه پرداخت منی کنند
 .که در بعضی موارد به نتیجۀ کمی هم می رسند را چطور می توان جربان کرد؟ امان کفا بفرمایید

 
ذکر این نکته مهم است که تا انجا که به جهان رسمایه داری مربوط اسـت، هـمـه جـا   : امان کفا

منازعه روزمره کارگر با کارفرما  بر رس کار مزدی است و به همین اعتبار مسئله دستمزد مهم اسـت 
شاید هم بعيض اینطور تصور کنند که توجه بـه دسـتـمـزد از .  و این بحثی ابژکتيو و عمومی است

تـا .  آنجایی مهم تلقي مي شود که سطح دستمزد در ایران نازل است، و بایستی افزايش پيـدا کـنـد
انجا که به افزایش دستمزد مربوط است، بسیاری از نیروها و جريانات رفرمیست درون طبـقـه، یـا 
هر کسی که درجه ای بهبود و رفاه می خواهد و یا حتي انها که از دور شاهد اوضاع امروز زندگـي 
طقه کارگر اند و به جامعه نگاه می کنند، مي بينند که دستمزد مسئله اصلـی اسـت و خـواهـان 

من فکر ميکنم که مسئله محوری در هر دوره ای هميشه مشـخـص و .  افزایش دستمزد می شوند
کنکرت بوده، و علی العموم  رس هر مطالبه اي مطرح نبوده؛ در این دوره مشخصا مسئله دستمـزد 
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 برای اینکه تامین کند، باید چه بدهد؟  :مظفر محمدی
 

 .. بیمه بیکاري و در عین حال یک استاندار باال : ثریا شهابی
 

 و دستمزد باال برای کارگران شاغل؟: مظفر محمدی
 

من میگویم باال ترین استاندارد برای همه، بیشرت از آنچه که کارگر صنعتی میگیرد باید :  ثریا شهابی
ما از توازن قوا و از امـکـانـات .  میتواند یا منی تواند، بر میگردد به توازن قوا.  برای مطالبه بگذاریم

از یک تقابلی که واقعا میتواند سطحی از معیشت طبقه کارگر را، بعـنـوان .  ممکن حرکت منی کنیم
 . یک طبقه باال بربد، صحبت میکنیم

  
سوال دوم من هم در همین رابطه اسـت کـه .  ثریا در مورد توازن قوا صحبت کرد : مظفر محمدی

در اوضاع سیاسی و اقتصـادی :  سوال دوم من این است.  می تواند باز هم به ادامۀ این بحث برگردد
فعلی ایران و با توجه به ادعای دولت روحانی چه امکاناتی به روی طبقه کارگر ایران باز هستند یا 
اینکه چه موانع جدی در مقابل اینکه کارگران بتوانند به دستاوردهایی مثل افزایش دستمزد، بیـمـۀ 

 !بیکاری یا لغو قراردادهای موقت دست پیدا کنند؟ امان کفا
 

اگر اجازه دهید یک نکته ديگر در رابطه با مسئله محوری بودن خواست افزایش دستمزد  : امان کفا
بگویم و آن اینکه ساير نیازهای جنبش کارگری یا طبقه کارگر در ایران منجمله بیمه بیکاری، امنیت 
شغلی و غیره مسلام وجود دارند، اما سوال این است که چه چیزی امروز محوری است، و این قابل 

 .بحث است
 

 .در مورد محوری بودن افزایش دستمزد توافق وجود دارد :مظفر محمدی
 

کارگری که با تکيـه بـر .  بله؛ اما نکته اي در اینجا هست که الزم است توضیح داده شود  : امان کفا
یک جنبش رسارسی به  رساغ افزایش دستمزد می رود، نیازمند یک تصوير سیاسی و افقی از امکـان  

کارگری که فکر کند این امر ممکن نیست؛ و از قـبـل .  دستیابی به خواست افزایش دستمزد است
قبول کرده که امروز تحریم ها وجود دارد، بدبختی و ورشکستگی حاکم است، امنیت شغلی نیست 

کارگری که منی پیوندد به این مبارزه چون تهـدیـد و .  و غیره، برای افزایش دستمزد مبارزه منی کند
چامق بیکاری باالی رسش وجود دارد، دستش را به کالهش می گیرد و برای افزایش دستمزد مبـارزه 

مبارزه برای افزایش دستمزد را محوري مـيـکـنـد،  امروزعلتی که . این تصور عمومی است. منی کند
شاید بشود گفت که به اعتباری، مسئلـه .  بدين خاطر است که رشایط امروز با دیروز متفاوت است

دستمزد همیشه برای کارگر محوری است، اما سوال این است که چرا امروز مشخصا ایـن مسـئـلـه 
محوری است؟ چرا امروز راه متحد کردن و متشکل شدن بیشرت طبقه کارگر، راهی که مـی تـوانـد 
رشایطی را فراهم کند که  طبقه کارگر با اعتامد به نفس بیشرت دست به عمل بزند از کانال مـبـارزه 

 برای افزایش دستمزد می گذرد؟
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کارگر بیکار و هم برای کارگر شاغل و حتی کارگر صنعتی که از رفاه نسبی بیشرتی برخوردار اسـت، 
من فکر می کنم این دو سطح از مطالبه .  امنیت اقتصادی به آنها می دهد و در نتیجه مهم هستند

در مورد انشقاق وسیع میان صفوف طبقه کارگر و همچنیـن صـنـفـی .  را منی توان از هم جدا کرد
به نظر من یک جنبه مهم و جدی آن جدایـی کـارگـر .  گری در شکل مبارزاتی طبقه کارگر پرسیدید

عالوه بر انشقاق در افق در میان طبقه کارگر که مسئله ای جدی اسـت .  شاغل و کارگر بیکار است
یک پای جدی انشقاق بوجود آمده این است که کارگر شاغل از  ٬و جای دیگری باید به آن پرداخت

ترس اینکه بیکار نشود و شغل خود را از دست ندهد، نصف هم طبقه ای های خـود کـه بـیـکـار 
آنهـا  ٬توجه داشته باشید به موقعیت کارگرانی که پیشینه افغانستانی دارند.  است را فراموش میکند

به نظر من این دو وجه یعنی افزایش دستمز و بیمه بیکاری را منی توان از هـم .   متاما رها شده اند
جدا کرد و باید قطعأ به عنوان محورهای اصلی در مبارزه طبقه کارگر به آن نـگـاه کـرد و قـابـل 

 .تفکیک نیستند
 

ثریا شهابی، مبارزات صنفی طبقه کارگر در هر صنف و یا هر بخشـی از طـبـقـه :   : مظفر محمدی
این مبارزات  هـنـوز بـه یـک .  کارگر، برای حقوق های معوقه و یا افزایش دستمزدها وجود دارد

شام فکر می کنید که این اتفاق چطور و چگونه ممکن .  جنبش رسارسی در ایران تبدیل نشده است
 است بیفتد؟

 
قبل از اینکه من راجع به این سوال جواب بدهم، میخواستم روی امنیت شغلی تاکیـد   : ثریا شهابی

امنیت شغلی با بیمه بیکاری خواسنت تامین میشود، نه با اینکه کارم از این به آن تـغـیـیـر .  بگذارم
ایـن سـنـت !  چون امنیت شغلی شام را تضمین میکنند، و حقوق تان را ثابت نگاه مـیـدارنـد!  کند

. بورژوازی غرب هم هست، که به قیمت اینکه کارت را از دست ندهی امنیت شغلی کسب کـنـی
تا وقتی که جمعیت بیکار وسیع بـاشـد، .  امنیت شغلی فقط با بیمه بیکاری خواسنت، تامین میشود

و من فکر میکنم جنبش وسیع و رسارسی در ایـران، کـه .  دستمزد را رسارسی منی توانی باال بربی
در نتیجه جنبش وسیع و رسارسی کـه، .  بخواهد دستمزدها را باال بربد، تا انقالب کارگری راهی ندارد

همه با هم بگویند که ما این دستمزدهایامن باید به این طریق برود باال، از کارخانه برق تا نـفـت، 
 . به این معنی رسارسی، به نظر من این جنبش تا انقالب کارگری فاصله ای ندارد

معیشت در یک کارخانه میتواند حقوق هایم را بـده بـاشـد، جـایـی .  من باز هم میگویم معیشت
 ...   دیگر دستمزدهایم را برب باال، و جای دیگر میگوید کاری ندارم بیمه بیکاری بده و 

 
 معنی عملی معیشت باالخره چه میشود؟ : مظفر محمدی

 
به درون  ( و این پاسخ کمونیستی را بردن .  معنی عملی این انتظار را ایجاد کردن است:  ثریا شهابی

اما مـن .  بسته است"  کار مزدی" بسته است و به "  کار" ،  و اینکه درست است که دستمزد به ) طبقه
چه بیکار باشم چه شاغل باشم، چـه مـریـض .  داشته باشم یا نداشته باشم، من  طبقه کارگرم"  کار" 

در .  باشم چه نباشم، بورژوازی و دولت اش موظف است من را در باالترین سطح اش تامیـن کـنـد
 ..نتیجه معیشت را خواسنت 
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دارد، همه اتفاق نظر دارند ولی اگر واقعأ این اتفاق بیفتد و یک جنبـش رسارسی بـرای افـزایـش 
دستمزد ها که متناسب با تورمی که االن وجود دارد و مثأل با چهارسال قبل فـرق دارد و ایـنـکـه 

منتهی هامنطـور کـه .  وضعیت بدتر شده، طبعأ یک سوال جدی را روی میز طبقه کارگر می گذارد
در نتیجه .   گفته شد بخش عظیمی از طبقه کارگر بیکار است و منی تواند در این جنبش رشکت کند

 .، این وضعیت مبارزه مشرتک و هامهنگ کارگر شاغل و بیکار را می طلبد
در این رابطه، مسئله بیمۀ بیکاری یک امر رسارسی است و به کارگر شاغل هم مربـوط مـی شـود 
چون اگر کارگر بیکار بیمۀ بیکاری بگیرد، کارگر شاغل هم امنیت شغلی بیشرتی خواهـد داشـت و 

اگر واقعأ ایـن .  به هر حال بحث شام معترب است.  دیگر کارگر بیکار جلو درب کارخانه وجود ندارد
آذر مدرسی هم  به ایـن مـیـزگـرد .  جنبش در سطح مراکز صنعتی بزرگ بیفتد جامعه را می لرزاند

 !آذر. شام نظرتان چیست. پیوست 
 

اینکه امان میگوید مراکز اصلی تولیـد تـعـیـیـن کـنـنـده .  به نکته کوچکی اشاره کنم : آذر مدرسی
هستند را درک میکنم اما هامنطور که مظفر هم اشاره کرد کارگران مراکز اصلی تولید دستشان بـه 

جنگی بـر رس تـعـیـیـن .  ها باال است و از این نظر مشکلی ندارند دستمزد آن.  کاله خودشان است
اتفاقاً این کارگران بخشهای دیگر هستند که جنگشـان بـر رس بـاال بـردن .  حداقل دستمزد ندارند

با تـوجـه یـه ایـن .  حداقل دستمزد است که به گفته خود جمهوری اسالمی زیر حداقل فقر است
فاکتورها سؤال این است که چگونه کارگران مراکز اصلی تولید را به کارگران بخشهای دیـگـر وصـل 

بورژوازی همیشه دستمزد کارگران مراکز اصلی تولید را باال نگاه میدارد و این یکی از مـبـانـی .  کرد
بحث حداقل مترکزش روی حداقل دستمزد است و ایـن یـعـنـی .  تفرقه در میان طبقه کارگر است

به نظر من بخشی از این تفرقه را شام منیتوانید با خواسـت .   ای که در این مراکز نیست کارگر ساده
امروز در ایران .  اضافه دستمزد از بین بربید، این تفاوت دستمزد و این تفرقه همیشه بوده و هست

ساعت کـار مسـئـلـه  ۳۵مسأله دستمزد بطور عموم مسأله ای اصلی است مانند آملان که دوره ای 
امروز طبقه کارگر ایـران جـدالـش بـر رس حـداقـل .  اصلی در جدال طبقه کارگر با بورژوازی بود

از این زاویه این خواست که دستمزد متناسب با تورم تعیین شود و بطور اتوماتـیـک .  دستمزد است
مبنا را هم نباید حداقل زنـدگـی بـلـکـه زنـدگـی .  متناسب با تورم افزایش پیدا کند، محوری است

هـای  متناسب و شایسته انسان در آن جامعه قرار داد، نتیجتاً تعطیالت و کـالس مـوسـیـقـی بـچـه
 . بخشی از نیاز خانواده کارگری است. …خانواده کارگری به اندازه  یخچال و 

 
شام اگر بخواهید جنبشی رسارسی راه بیندازیـد .  در مورد بیمه بیکاری هم رفقای دیگر اشاره کردند

.  ها بسیج مـیـشـونـد باید خواستها و مطالباتی را انتخاب کنید که بخش اعظم طبقه کارگر حول آن
نبود بیمه بیکاری ابزاری است در دست بورژوازی و کارفرما، از دولت تا بورژوازی کوچک و منفـرد 

اگـر .  از آن استفاده میکنند و با خطر بیکاری و نا امنی در میان طبقه کارگر تـفـرقـه ایـجـاد کـنـد
میخواهید دست کارگر بیکار را که بخش وسیعی در آن جامعه است را در دسـت کـارگـر شـاغـل 

قـطـعـاً .  ها را با هم نشان داد دستمزد و بیمه بیـکـاری مـحـوری انـد بگذارید و هم رسنوشتی آن
اند مانند لغو قراردادهای سفید، از مقاطعه کاری  مطالبات دیگری هست که در جنبش کارگری مهم

آن مطالبه ای که میتواند بخش اعظم  طبقه کارگر اعم از شاغل یا بیکار را   اما.  را اضافه کرد.  … و 
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 کارگر بیکار چه می شود؟ :مظفر محمدی
 

من فکر می کنم کارگری که می تواند تعیین کند که زندگی چگونه جلو می رود، کـارگـر  : امان کفا
کارگران بسیاری از بخش های کوچک تر تولید، شاغل هستند، اما کارگاه های سی یـا .   بیکار نیست

سطح دستمزد را  آن نیرویی تعیین می کنـد  کـه .  چهل نفره منيتوانند تعیین کننده دستمزد باشند
قادر به نگه داشنت و خواباندن چرخ تولید در سطح وسیع جامعه است؛ و آنـهـم نـه در کـارگـاه 

مسئله دستمزد دست کارگر صنعتي و پرولرت در مراکـز .   کوچک، بلکه در مراکز اصلی صنعتی است
اینها، مراکز اصلی تولید و اقتصاد کل ایران هستند که به میزان زیادی هنـوز در .  اصلی تولید است

ایـن نـیـرو .  سيطره بخش های دولتی اند، که بخش اصلی کارگران با تجربه ايران را در خود دارنـد
تجربه انقالب را دارد و واقعا قادر است که با استفاده از شبکه های موجود کارگری، و بـه خـاطـر 
. قدرت و جايگاهش در تولید، افزایش دستمزد را محور مطالبات طبقه کارگر در سطح رسارسي کنـد

بـا هـزار و .  کارگر در کارگاه کوچک امکان دستیابی اش به افزایش دستمزد مبراتب مشکل تر است
مسئله دستمزد و محوری دیدن آن، این سوال را روی میز مـا قـرار .  صد بهانه کارفرما مواجه است

می دهد که چگونه می توان کارگر مراکز اصلی و بزرگ صنعتی را به سـمـت مـطـالـبـه افـزایـش 
به این ترتیب، بحث حول دستمزد  نه بصورت يـک .   دستمزد و ممکن بودن آن جلب و دخيل کرد

اصل عمومی و کلی همچون معیشت،  یا کار مزدی، بلکه منتج از یک تصویر سیاسی از تـحـلـیـل 
تا حاال عموما بخش رفرمیسم درون طبقه کارگر همیشه مسـئـلـه .   رشایط امروز ایران ممکن است

امـروز .  دستمزد را در نظر داشته و مطرح کرده است و بعضا در جاهايي افزایش هـم داده اسـت
اهميت محوری بودنش از آنجاست که می تواند بخش های متفاوت بزرگ صنعتی را بهم مـتـصـل 

این کارگران را به کارگاه های کوچکرت وصل می کند و به این ترتیب رشایطی را فراهم می کند .  کند
این امر، در رشایط امروز که تهدید بیکاری به بهانه تـحـریـم در تصـویـر .  که کارگر متحدتر شود

عمومي کم رنگ شده، باعث می شود که محافظه کاري و دست به کاله گرفنت در صفوف کـارگـران 
این راه متحد کردن طبقه کارگر است و به همین اعتبار، مسئله مبارزه برای افـزایـش .   کاهش یابد

. طبعا، رشایط امروز، این امر را محوری کرده است.  دستمزد، همني امروز يک تاکتیک محوری است
یـک .  اما این کار کل طبقه کـارگـر نـیـسـت.  مبارزه حول دستمزد امکاناتی را امروز فراهم می کند

کدام نیرو، در کـجـاسـت .  نیرویي هست که می تواند سطح دستمزد را افزایش دهد و تضمین کند
.  که می تواند مبارزه برای دستمزد را محوری و رسارسی کند؟ اين نريو در مراکز اصلی تولیـد اسـت

پيش رشط ممکن بودن اين امر، داشنت تصویري روشن همراه با يک افق سیاسی از ممکن بودن آن 
اگر اینگونه به مسله نگاه نکنیم، اگر به رشایط امروز متصل اش نکنيم، دچار يـک اشـتـبـاه .  است

باز فکر مي کنيم که انگار کارگر در صنف و جای خودش می تواند این مـبـارزه .  بزرگ خواهيم شد
بحث بر رس محوری بودن اين امر از آنجاست که دیگر این مطالبه منيـتـوانـد صـنـفـی .  را جلو بربد

اگر کارگر کمونیست به این تصویر مسلح شود که می توان به افزایش دستـمـزد در سـطـح .   مباند
گرفنت بیمه بـیـکـاری، بـدون .  رسارسي رسيد، ان موقع می تواند حتی تضمین بیمه بیکاری را بکند

 .اینکه کارگر این را ممکن بداند که می تواند دستمزد را افزایش دهد، دست نیافتنی است
                                                                                                                         

اینکه مسئله دستمزد در مـحـور قـرار .  هنوز رفقا به جواب سوال دوم نپرداخته اند : مظفر محمدی
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تا جایی که به طبقه کارگر برگردد مهم این است طرح این توقعات و .  کنند و سهم خود را بخواهند
تحرکات در این زمینه از پایین، از مراکز کاری، از پاتُق های کارگری باشد و برای این امـر کـارگـران 

بـعـنـوان مـثـال .  فضا برای چنین تحرکی وجود دارد ٬جمع شوند و مطالبات خودشان را اعالم کنند
وقتی که فضای جامعه برای طبقـات  ٬وقتی که خود دولت از آزادی فعالیت احزاب سخن می گوید

و دولت از بهبود روابطش با غرب و کم شدن فشارها صحبت می کند، هرچنـد کـه  ٬باال بازتر شده
قرار نیست چیزی را به نفع طبقه کارگر عوض کند ولی طبقه کارگر می توانـد از ایـن وضـعـیـت 

این اوضـاع بـه طـبـقـه .  استفاده بکند و حول همین مطالباتی که اینجا صحبت کردیم متحد شود
این اتحاد و .  کارگر امکان میدهد که حول مطالبات خود متحد شود و حرکتی از پایین سازمان یابد

و نقش این فعالین وقـتـی  ٬راه انداخنت تحرک از پایین وظیفه ای است به دوش فعالین طبقه کارگر
مؤثر است که بتوانند کارگر را در این حرکت سهیم کنند، جـمـع کـنـنـد و بـرای مـطـالـبـاتشـان 

ایـن مـهـم  ٬همین االن پنج هزار نفر از کارگران معدن بافق در اعتصاب هستند.  سازماندهی کنند
است که برای دفاع از کارگران معدن و بهبود زندگی این کارگران در مراکز کارگری دیگر هم جـمـع 

فضا برای این کار باز هست، امکان آن وجود دارد، در روانشناسی جامعه، در میان .  شد و کاری کرد
. طبقه کارگر این امکان وجود دارد که می توانند جمع شوند و از این فرصت بایـد اسـتـفـاده کـرد

رضوری است رهربان و فعالین طبقه کارگر به هم وصل شوند و در رأس این حرکت باشند، اگر آنهـا 
به هم وصل شوند می توانند این مراکز را هم به هم وصل کنند و طبقه کارگر را هم در هـمـیـن 

 .مراکز جمع کنند و حرکتی متحدانه را خصوصأ از مراکز صنعتی سازماندهی کنند
 

ما در این دوره گفته ایم که به درجه ای توازن قوا عوض شده است و بحث آزادی  : مظفر محمدی 
شام در بحث قبلی گفتید که طبـقـه کـارگـر در .  تشکل و اینکه دولت دخالت منی کند وجود دارد

فکر می کنید که در میان طـبـقـه .  میدان هست و عمدتأ هم طبقه کارگر است که مبارزه می کند
کارگر منونه هایی وجود دارد یا نشانه هایی هست که این موقعیت را درک کرده باشند و به میدان 
بیایند؟ یا فرض کنید ممکن است سیاست دولت این باشد که طبقه کارگر را ساکت کند که حداقـل 

ثریا شهابی شام چه فکر می ...  با هم وارد گود نشوند یا اینکه عده ای متوهم شوند، منتظر شوند و
 کنید؟

 
شـام یـک .  من فکر میکنم که هیچوقت رشایط به اندازه امروز آمـاده نـبـوده اسـت : ثریا شهابی

اگر کسی جامعه ایران را بگذارد جلویش، میگوید که توی این  جامعه طبقه .  مشاهده ای اگر بکنید
کارگران کنرتل را گرفته اند و گفته اند که .   کارگر اعتصاب غیرقانویی میکند، اعتصاب طوالنی میکند

تـا ایـنـکـه .  یک کارهای خیلی فوق العاده ای  صورت میگیرد!   ما منی گذاریم که آهن فروش برود
همه این اتـفـاقـات .  کارگرش زندانی میشود، از زندان کلی فعالیت میکند، و توی میدیا مطرح است

این تناقض کجا است؟ این تصویری اسـت .  چرا کارگر هنوز باید دنبال حقوق معوقه بدود.  می افتد
شام کمرت جامعه ای را میتوانید پیدا کنید که مثل ایران طبقه کارگرش اینقدر پرتب و .  که شام دارید

و در عین حال مـی بـیـنـیـد .  باب دارد مبارزه میکند و حداقلی از دستآوردها را تثبیت کرده است
هشت ماه، نه ماه، حقوق کارگر را منـی .  حقوق کارگر را منی دهند!  سطح مطالبات اش چی است

 مشکل چی است؟ . دهند
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متحد کند حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، زندگی شایسته انسانی در آن جامعه و بـرابـر بـا 
سـال  ۱۶حقوق مناینده مجلس  و بیمه بیکاری برابر با حداقل دستمزد برای هر فرد بیکـار بـاالی 

ای شکاف میان کارگران بخشهای اصلی تولید، کـه  در عین حال  این خواست میتواند به درجه.  است
همیشه دیرتر از سایر بخشهای کارگری و در زمان تعیین تکلیف نهایی با بورژوازی به مـیـدان مـی 

 . آیند، و سایر کارگران را جربان کند
 
 

 ٢بخش اول قسمت  -سمينار جنبش کارگري 
 

در بخش نخست سمینار رفقا روی این نکته تأکید گذاشتند کـه بـحـث تـعـیـیـن   : مظفر محمدی
. دستمزدها و همچنین بیمۀ بیکاری از محوری ترین مطالبات طبقه کارگر در ایـن دوره هسـتـنـد

بحث را با سوال دوم ادامه می دهیم و آن اینکه چه امکاناتی بروی طبقه کارگر باز شده و ایـنـکـه 
دولت هم در این خصوص ادعاهایی دارد که ممکن است خود فعالین کارگری به این مسئـلـه بـی 

سوامل را از خالد حاج محمدی می پرسم و آن اینکه به نظر شام در رشایط کنونی چـه .  توجه باشند
 راهکارهایی برای به دست آوردن آن محورهای مطالباتی وجود دارد ؟

 
در .  نخست اجازه بدهید در مورد رشایط موجود به یکی دو نکته اشـاره کـنـم:  خالد حاج محمدی

رشایط موجود و در برنامه دولت، قول هایی در مورد رس و سامان دادن به وضـعـیـت اقـتـصـادی 
میگویند بخش اقتصاد صنعتی بهبود پیدا بکند، تولـیـد بـرای صـادرات در .  کشور داده شده است

بخش صنعتی افزایش پیدا کند و اینکه مملکت روی پای خودش بایستد و زیاد به نفت اتکا نداشته 
در واقع افقـی در .  بورژوازی و دولتش درواقع  پروژه ای را در دستور کار خود گذاسته است.  باشد

مقابل خودش و طبقه کارگر گذاشته مبنی بر اینکه اگر با برنامه های دولت پیش برویم وضع طبقه 
 .تالش میکنند این برنامه و افق را به افق کارگر تبدیل کنند ٬کارگر هم بهبود پیدا می کند

 
آیا طبقه کارگر متوجه این مسئله هست که توازن قوا عوض شده یا چـیـزی فـرق  : مظفر محمدی

 کرده یا نه ؟
 

بـحـثـم  ٬بحث من این نیست که توازن قوا به نفع طبقه کارگرعوض شده یا نه : خالد حاج محمدی
فضایی که تالش کرده است نظر اقشار مختـلـف .  در مورد فضایی است که دولت ترسیم کرده است

فضـای .  و بخشهای مختلف رسمایه را به خود جلب کند و بر روی پروژه اش متحدانه پیش بـرونـد
هر چند که باعث برداشته شدن کامل تـحـریـم ( جنگی و تحریم ها علیه ایران و توافقاتش با غرب 

اما حداقل به آن هم اضافه نشده و حتی بخشی از دارایی های ایران که  ٬ها علیه ایران نشده است
خود این وضعیت انتظـاراتـی را در .  فضایی را ایجاد کرده است)  مسدود شده بود را پس داده اند

رصف نظر از اینکه چقدر افقی را که آنها در مقابل طـبـقـه کـارگـر .  جامعه ایران ایجاد کرده است
اما در  ٬گذاشته اند مورد قبول این طبقه قرار میگیرد و طبقه کارگر این افق را از آنها قبول می کنند

چنین رشایطی این امکان باز میشود که طبقه کارگر و اقشار مختلف جامعه توقعات خود را بـیـان 
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توی زندان فراخوان میدهد؟ می گیرندش، منی تـوانـنـد، منـی .  میآید بیرون کمونیتسی حرف میزند
چه چیزی مانع است؟ مانـع  !  ولی منی تواند تشکل کمونیستی درست کند! توانند  به او دست بزنند

جمهوری اسالمی برای طبقه کارگر ماشـیـن رسکـوب .  رسکوب است؟ من فکر میکنم رسکوب هست
منتهی مانعی که هست، من فکر میکنم گرایش رفرمیستی اش، امید بستـه .  اش را نگاه داشته است

عوض میکنیم و می رویم سندیکا رسارسی راه مـیـانـدازیـم و ایـن هـا  ..  است که از طریق  آقای 
،  تحزب خـودشـان و ) حکومت( این ها .  چنین اتفاقی منی افتد.  قانونی میشود، که این اتوپی است

تشکل خودشان را هم به رسمیت منی شناسند چه رسد به سندیکا، که آن را هم به رسـمـیـت منـی 
 . شناسند

یک گرایش دیگر هست، به اسم چپ، به نظر من شبه مارکسیستی، کـه در حـرف، حـرف هـای 
اما شکل مبارزه اش، شکل مبارزه خورده بورژا ناراضی معرتض، مـثـل .  کمونیستی میزند و ادعا دارد

 . تشکل و اتحاد و تحرک، و چیزی را تثبیت منی کند. محصل، است
راه حلش اش چی است؟ بنظر من گرایش کمونیستی هیچ  چیز مانع اش نـیـسـت، کـه بـرود و 

 . تشکیالت کمونیستی اش را درست کند
 

ثریا معتقد است که گرایشات مختلف نسبت به اوضاع جدید برخوردهای متفاوتی  : مظفر محمدی
از جمله گرایش رفرمیستی  سازش کند، یکی متوهم است، یکی دستش را بـه کـاله خـودش .  دارند

منـتـهـی .  گرفته است و یا فعالین کارگری هر کدام یک تنه می روند به جنگ رشایط کنونی و غیره
سوال من این است که  در این رشایط کنونی، آیا گرایشات مختلـف .  این همیشه وجود داشته است

طبقه کارگر می توانند از این فرصت استفاده کنند؟ این فرصت به رسمیت شناخته می شـود و یـا 
 اینکه امکان کار قانونی و علنی باز شده است؟

 
تری در مورد ادعاهای جمهوری اسالمی در رابطه با اوضاع فـعـلـی،  ما بحث عمومی   : آذر مدرسی

از این نظر دوره مناسبی بـرای .  تصویری که میدهد و امکاناتی که برای جامعه باز میکند را داشتیم
ایا طبقه کارگر مـتـوجـه   تا جائیکه به سؤال مشخص شام برمیگردد و اینکه.  هست…  ابراز وجود و 

این موقعیت جدید شده است یا نه و از توازن قوایی که به نفع این طبقه ایجاد شـده اسـتـفـاده 
میکند یا نه ما قاعدتاً با گرایش سوسیالیستی این طبقه رسوکار داریم و وقتی به این طـیـف نـگـاه 

فکر میکنم کارگران کمونیست به دلیل هر ذهنیتی که دارنـد .  میکنید جواب سؤال شام منفی است
متوجه فرصت طالیی که برای طبقه کارگر بوجود آمده نیستند و به همین دلیل شاهد تالش گرایش 

شاهدیم که این گرایش کار .   رفرمیستی و کار این گرایش و افق دادن آن در همه عرصه ها هستیم
قانونی و علنی را به کار در چارچوب قانون محدود میکند، تصویری که طبق آن شوراهای اسـالمـی 

به نظر من این گرایش متوجه امکانی که برایش بـاز شـده .  میتوانند مناینده کار قانونی کارگر شود
سؤال این است کارگر کمونیست و گرایش ما در ایـن طـبـقـه .  هست و مشغول کار خودش است

به نظر من این گرایش آماده نیست و شام نقش و تأثیر این گرایش را در مبارزه طبقه .  چکار میکند
 . کارگر منیبینید

 
 مانع چیست؟ :مظفر محمدی
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بحث بر رس این است که در همین دوره معین، بعد از انتخاب روحانی، چه فضایی :  مظفر محمدی
 باز شده است؟ و آیا امکان استفاده از این فضا هست؟ 

 
من میگویم که االن فضایی شده است است که در جامـعـه ایـران دو طـبـقـه .  دقیفا:  ثریا شهابی

یکی بورژوازی است با دولت اش  و طرف دیگر طبقه .  بقیه کنار رفته اند.  رویاروی هم ایستاده اند
بخشی از خود بورژوازی بود، که امیـد بسـتـه .  قبال  بخشی از بورژوازی رسنگونی طلب بود.  کارگر

یک تخاصامت سیاسی خیـلـی خـیـلـی .  بود که باالخره یک اصالحاتی به طریق دیگر صورت بگیرد
بورژوازی کال، از کارفرما حاجی بازاری اش .  االن همه این ها کنار رفته اند.  جدی بین خودش داشت

تا فوکل کراوتی  اش، چشم امید دوخته اند که آقای روحانی، که  صندوق بین املـلـلـی پـول هـم 
آقـای رووحـانـی .  بهشون مشاوره میده و از سیاست های اقتصادی شان حامیت میکند، کاری بکند

هم، به وزارت اطالعات میگوید بیاید بروید و با کارفرما حرف بزنیم و بابا جان ما تضمین بکنیم که 
مشکل دیگر درونی خود طبقه  کارگر است، از .  مشکل دیگر داخلی است!  دیگر کمونیسمی نیست

یک وقتی بود که جنبش سبز یا احمدی نژاد کارگر را میکشید دنبال امید به خـودش .  بیرون نیست
 . امروز از این خرب ها نیست)! به حکومت(

یک گرایش اینکه، تغییر از باال و توسط قانـون و .  مشکل درونی دو گرایش درون طبقه کارگر است
این مکانیزمی که برویم و شکایت کنیم ممکن است، و با اصالحات و با اعتدال و کم کم سندیـکـار 

 .. و یک گرایش کمونیستی است که ...  را به ما اجازه  میدهند و میرویم و قانونی اش میکنیم و 
 

 . به بحث گرایشان بعدا میرسیم:  مظفر محمدی
 

کارگر از قانون خودشان استفاده میکند و متـام .  از سیستم یک شکایت قانونی میشود:  ثریا شهابی
از آن طرف هم کارگر .  مباراتی که هست همه اش غیرقانونی است.   سیسم شان را بی اعتبار میکند

ـسـی دارد  بـه ( زندانی را میگیرند، می برند، باالخره مثل الیت سیاسی باهاش رفتار میکنند و دسـرت
بهردلیلی، توازن قوا اینقدر به نفـع !  منی تونند.  نه اینکه میخواهند این کار را بکنند، ناچارند).  میدیا

از ان طرف، می بینید که گرایشی که دست باال دارد در مبارزات کارگری، بـنـظـر .  طبقه کارگر است
یک گرایش چپ محصلی شبه مارکسیستی هم هست که شام بروزات .  من گرایشی رفرمیستی است

که کارگر کمونیستی که میافتد زندان، تنها مبارزه تک و تنـهـای بـدون پشـتـوانـه . اش را می بینید
میگویم جزو گرایش کمونیتسی است از یک .  جنبش خودش را، تا ته اش میخواهد با رژیم جلو بربد

 طرف و
 

آیا من درست میفهمم که منظورت این است که طبقه کـارگـر فـعـالـیـن اش یـا  :  مظفر محمدی
قـانـونـی   –گرایشان، این موقعیت جدید  را به رسمیت منی شناسند؟ چیزی عوض شده؟ کار علنی 

 چه میشود؟ 
 

چه مانعی هست که گرایش کمونیسـتـی تـوی .  من می گویم سنت کمونیستی نیست:  ثریا شهابی
طبقه کارگر متشکل شود؟ وقتی که انواع و اقسام تشکل ها درست میکنند و کارگر کمونیست اش 
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چه در ایران، و چه در هر گوشه دنیا، حداقل دستمزد به معـنـای .  فقط حداقل دستمزد اشاره کردم
حداقل دستمزد بیانگر دستمزدی است که برای کارگر سـاده، مـحـیـط .  دستمزد طبقه کارگر نیست

کـارگـر مـاهـر، پـرولـرت .  کارهای کوچک و در یک کالم در رابطه با کارگر غیر متشکل مطرح است
صنعتی، بنا به جایگاهش در رابطه با رسمایه و رسمایه داری، اصال منی شود که حداقل دستـمـزد را 

در .  این بخشی از داده های رسمایه داران در متامی کشورهای رسمـایـه داری اسـت.  دریافت کند
در زمـان شـاه .  مراکز اصلی تولید در جامعه، همه جا، دستمزد هميشه باالتر از این حداقل  است

هم همینطور بود؛ مثال دستمزد کارگر نفت بیشرت بود و امروز هم دستمزد در این مـراکـز بـاالتـر 
بر این اساس، نکته ای که در اینجا مهم است این است که جدا از اینکه واقعا کـدام کـارگـر، .  است

احسـاس .  در کدام مرکز چقدر دستمزد می گیرد، بایستی که بتواند کل سطح دستمزدش را باال بـربد
اعتامد به نفس طبقه کارگر برای دستیابی به پیروزی در این دوره، در همین نکته نهفته اسـت کـه 

 .کارگر احساس کند که در رشایط امروز، عملی کردن این خواسته ممکن است
 

 فرق دیروز و امروز چیست؟. سوال من این است که چرا ممکن است :مظفر محمدی
 

افق ممکن بودن چنین دستآوردی را امـروز نـه .  به دليل اينکه، این افق باز شده است :  امان کفا
طبقه کارگر امید به بهبود در آینده را مطـرح نـکـرده، .  کارگر، بلکه رسمایه در ایران باز کرده است

افقی که با رسکار آمدن روحانی در مقابل جامعه قرار گـرفـتـه .  بورژوازی آن دریچه را گشوده است
 .است

 
 خوب می تواند این هامن انتظار باشد؟ :مظفر محمدی

 
کاری که رسمایه مد نظر دارد این است که به کارگر می گوید که برای عـمـيل کـردن .  نه : امان کفا

گره طناب امید به آینده بهرت را باز کرده انـد و .  صرب داشته باشد  اين اميد و رسيدن به آینده بهرت،
 .این تصویر هم در مقابل کارگر قرار گرفته است

 
مثال در غرب، در همین انگلیس ادعا کـردنـد کـه دارد .  این امر، البته تنها مربوط به ايران نیست

. رشایط اقتصادی بهرت می شود و بعد در همین ماه اعالم کردند که تعداد بیکارها کم شـده اسـت
چه اتفاقي مي افتدژ فوری قیمت پوند باالتر مريود، و يف لفور اعالم می کنند که جلـوی وام هـای 

! مسکن را بگیرید چون که مردم فکر می کنند اوضاع بهرت می شود و تقاضای وام خانه باال می رود
در ایـران هـم .  یعنی تصویر بهبود رشایط اقتصادی در همه جای دنیا، تاثیر خودش را مـی گـذارد

کارگر، همین افق باز شده توسط بورژوازي را می بیند، و بالطبع انتظار دارد که سطح زنـدگـی اش 
اگر طبقه کارگر بتواند این تصویر و افق را عملی کند،  باید بتواند دسـتـآورد داشـتـه .  باال تر برود

این دستآورد اما، عيل العموم منيتواند در مطالبات عمومي انعکاس يابد، بلکه بـايـد بـا يـک .  باشد
خواست محوري و رسارسي روشن همني امروز بتواند زورش را به دولت و رسمايه در ايـران نشـان 

هر اندازه که در حال حارض می گـیـرد، .  مانند خواست افزايش سطح دستمزد به تناسب تورم.  دهد
این قدرت عظیمی به طبقه کارگر می دهد که شبکه هایش را گسرتش  دهد و از .  آنرا افزایش دهد
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به نظر میرسد این طیف فکر میکند طبقه کارگـر .  به نظر من مانع اساساً ذهنی است : آذر مدرسی
ممکن است با مبارزات رفرمیستی و مبارزه در  چارچوب قانون، با تبیین رفرمیستی، به نان و نوایی 
برسد، به نظر میرسد این طیف تبیین روشنی از کار قانونی ندارند، اینکه کار قانونی به معنـی کـار 
درچارچوب قانون نیست، اینکه قانون الزاماً آن منت نوشته شده نیست و دامئاً و بر منت کشـمـکـش 

تغییر میکند، اینکه قانون واقعی را توازن قوای بیـن طـبـقـه " قانون"دائم طبقه کارگر و دولت این 
به نظر من میتوان نفوذ چپ غیر کارگری در تببین از کار علنی . .  … کارگر و دولت تعیین میکند و 

نوع فعالیت، فعالیتی لیربالی و رفرمیستی است، و نتیجتاً تحویل دادن مبـارزه در   و قانونی که این
. این چارچوب را تحویل گرایش رفرمیستی دادن، را در طیف کارگران کمونـیـسـت مشـاهـده کـرد

شـام شـاهـد اعـرتاض هـای .  ها از جمله موانع ذهنی طیف سوسیالیست رهربان کارگری است این
ق معوقه هستید، شام شاهد وجود مبـبـی و خودبخودی هستید، شام شاهد مبارزه برای پرداخت حق

در درون طبقه کارگر بر رس دستمزدها هستیم و به همین دلیل شوراهای اسالمی و خانه کارگر دو 
نتیجتاً شام شـاهـد .  سال است شکایت از پروسه تعیین حداقل دستمزد و از میزان آنرا دنبال میکنند

ای کـه  مـبـارزه.  تالش و مبارزه برای دفاع از زندگی و معیشت و پتانسیل قوی این مبارزه هسـتـیـد
به نظر من رهربا و کارگران کمونیست و سوسیـالـیـسـت .  امروز در دست جریانات رفرمیستی است

من هم موافقم کـه .  متوجه اوضاع و امکاناتی که برایشان باز شده نیستند و از آن استفاده منیکنند
مشکل را .  شود راه پیشربد مبارزه را پیدا کرد در دوره رسکوب می.  دلیل آن رسکوب و اختناق نیست

 .هامنطور که گفتم اساساً باید در موانع ذهنی فعالین چپ و کمونیست طبقه کارگر جستجو کرد
 

 نظر شام چیست؟. همین سوال را از امان کفا می پرسم :مظفر محمدی
 

توازن قوا معـمـوال بـه .  من فکر منی کنم که توازن قوا به نفع طبقه کارگر چرخیده است:  امان کفا
در حال حارض واقعا اینطـور نـیـسـت کـه .  این ترتیب است که یکطرف ضعیف و یا قوی می شود

. طبقه کارگر جلو آمده و دست آوردهایی داشته است و به این اعتبار توازن قوا تغییر کـرده اسـت
فکر کنم که راه حل اصلی که کل رسمایه در ایران دنبال می کند و آنهم جلب رسمایه خارجی است 
و چون بر مبنای این نیاز حرکت می کند، مجبور است رشایطی را فراهم کند که این جلب رسمـایـه 

و مسلـام .  ممکن شود و به همین دلیل نیازمند رشایطی است که تضمین امن بودن رسمایه را بدهد
این تصویر و نیاز خود الزمه این است کـه .   نیروی کار ارزان محور تعیین کننده در آن رشایط است

در .  نشان دهند زمني رسمايه در ایران حاصلخيز و مناسب است و اوضاع در ایران رو به بهبود است
عین حال همین تصویر، به کارگر هم اين امکان را داده که اگر قراراست اوضاع بهبـود يـابـد پـس 
سهم من کارگر چه مي شود؟ به همین دلیل بحث بر رس توازن قوا نیست، بلکه بورژوازی نیازمـنـد 
ارايه چهره امید به آینده بهرت است  و به همین خاطر فرصتی برای طبقه کارگر فراهم شده است و 
دقیقا در بیانیه حزب هم همین را گفتیم؛ اما نه از اين رس که طبقه کارگر موقعیت قوی تـري در 

در همین جا الزم است بگویم که سوال در مقابل ما این است که چگونه از دل این .  توازن قوا دارد
فرصت، طبقه کارگر می تواند یک درجه متحد ترشود؟ پاسخ به این سوال که چگونه طبقـه کـارگـر 
می تواند متحد تر بیرون آيد،  در این است که طبقه کارگر احساس کند که قدرت دارد و می تواند 

از همین زاويه است که من به منونه باال بردن سطح دستمـزد، و نـه .  یک دستآوردی را تثبیت کند
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اگر این انشقاق در مـیـان فـعـالـیـن  و رهـربان .  هم از انشقاق در افق طبقه کارگر همین است
کمونیست طبقه کارگر و در ذهنیت و برداشت آنها از افقی که پیش رو دارند وجود نداشته باشـد، 

 .حل مابقی مشکالت ساده است
 

بورژوازی افق خـود را  ٬اگر هم افقی در میان فعالین و رهربان کمونیست طبقه کارگر ایجاد نشود
مبنی بر حل مشکالت طبقه کارگر با پیشربد پروژ های دولت و ایجاد انتظار در صفوف طبقه کارگر 
و اینکه این طبقه باید تالش کند پروژهای اقتصادی دولت پیش برود تا در نتیجه آن وضـع طـبـقـه 

و بورژوازی با ایـن افـق طـبـقـه .  به افق طبقه کارگر هم تبدیل میشود ٬کارگر هم بهبود پیدا کند
می خواهم بگویم معضلی که وجود دارد همین است و انشقاقـی کـه در . کارگر را با خود می برد

بین فعالین و رهربان کمونیست طبقه کارگر وجود دارد چه در افق پیش رو و چه در بقـیـۀ مـوارد 
 .بزرگرتین مانع جدی در مقابل اتفاقی است که قرار است بیفتد و منی افتد

 
فکر می کنم توافقی وجود دارد رس اینـکـه .  سوال بعدی را از ثریا شهابی می پرسم : مظفر محمدی

در اوضاع و احوال جدید که هم بورژوازی مدعی است که اگر اقتصاد رشد کند طبقه کـارگـر هـم 
در نتیجـه در جـامـعـه ایـران .  مرفه می شود و هم در بعد سیاسی که صحبت از آزادی می کنند

. فضایی باز  و به درجه ای رشایط مناسب تری فراهم شده که طبقه کارگر از آن اسـتـفـاده کـنـد
 فعالین کارگری چطور باید با این مسئله برخورد کنند؟

 
منتها بنظرم، یک سایه روشن هایی که در مورد  تبین مان .  حتام به این جواب میدهم  : ثریا شهابی

ببینید، من صحبت از تغـیـیـر تـوازن قـوا .  از رشایط هست، خوب است در موردش صحبت کینم 
این طوری نیست که رشایط به خاطر پیرشوی طبـقـه کـارگـری .  رفقا بدرست تاکید میگذارند.  کردم

طبـقـه .  تغییراتی صورت گرفته است، که رشایط مناسب تری بوجود آورده است.  بوجود آمده است
اگـر ایـن رشایـط، اگـر . کارگر، احساس قدرت بیشرتی میکند از این زاوایه رشایط به نفع اش است

. همین رشایط،  به خاطر فشار جنبش کارگری پیش می آمد، ما در یک وضعیـت دیـگـری بـودیـم
اتقافا بورژوزی به اولین چیـزی .  اینطور نیست که بورژوازی احتیاج دارد افق و امید بدهد به پائین

 . که احتیاج دارد، افق دادن به خودش است
 

منـی تـوانـد بـه )  بـورژوازی( میدانیم که .  تحریم کنار رفته است وضعیت اقتصادی تغییراتی کرده
شام قـرار اسـت !  صفوف خودش افق و امید بهبود بدهد و بعد به طبقه محروم بگوید که شام نه

بدبخت و بیچاره و خانه خراب بشوید و روزگارتان سیاه بشود، اما  طبقه بورژوا، رسمـایـه دار بـه 
اتفاقا امیـدی کـه روحـانـی داده !  مرشوطه اش میرسد و رسمایه گذاری میآید و سود تولید میکند

در نتیجه من موافقـم بـا ایـن .  منتها این رنگ اش را میزند به  جامعه. است به طبقه خودش بوده
مسئله که، رشایط تغییر کرده است و تا جایی که به بازتاب این رشایط در پـائـیـن بـر مـیـگـردد، 

 .....بنظرمن 
 

 چطوری میشود از این رشایط استفاده کرد؟ چه کار باید کرد؟ : مظفر محمدی
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محلی و صنفي بودن اعرتاض فراتر می رود؛ بطوريکه کارگر مشمول و غیر مشمول قانون کار را بـه 
. این افق و اين فرصت، امروز هست.  هم وصل می کند و کيفيت و سطح اعرتاضش را ارتقا ميدهد

نکته ای که مهم است اينست که دارند با طوالنی نشان دادن امکان دستیابی بـه ايـن افـق و بـا 
مقابله با آن می خواهند نشان دهند که این دریچه دارد بسته می شود و نتيـجـتـا کـارگـر هـنـوز 

اما تفاوت دخالت کمونیستی بر خالف .  اين کار را رفرميست ها هر روز مي کنند.  بایستی صرب کند
رفرمیست ها آنجاست که  میگوید دیگر منتظر منی شوم و هامن بهـبـود را هـمـیـن امـروز مـی 

و بر همین اساس است که تفاوت در بعد سازمانی آنها هم معلوم می شود و به گرایشـات .  خواهم
کمونیستی درون طبقه کارگر مجال مي دهد تا بتوانند رشایط بهرتی از سازمانيايب طبقه را فـراهـم 

 .آورند
 
امان کفا معتقد است که توازن قوا یا اتفاق جدیدی که افتاده است آن اسـت کـه  : مظفر محمدی 

بورژوازی یک تصویری به طبقه کارگر می دهد که اگر اقتصاد رشد کند وضع طبقه کارگر هم بـهـرت 
این می تواند در میان طبقه کارگر انتظار به وجود بیاورد و هم می تواند زیاده خـواهـی .  می شود

در بعد سیاسی هم  بحث آزادی تشکل و بقیه موارد مطرح هست، .  طبقه کارگر را به میدان بیاورد
به نظر شام چه موانعی  رس راه وجود دارد تا طبقه کارگر بتواند از این فرصت استفاده کند؟ سـوامل 

 .از خالد حاج محمدی است
 

من هم به این معتقد نیستم که توازن قوا به نفع طبقه کـارگـر عـوض شـده  : خالد حاج محمدی
من فکر می کنم پروژه هایی که بورژوازی ایران دارد نه از رس دفاع از حقوق طبقـه کـارگـر .  است

بلکه می خـواهـد بـه   -هست و نه قرار است تغییری در وضعیت معیشت طبقه کارگر ایجاد کند
مردم دنیا بگوید که اوضاع بهرت شده است، فضا را باز کرده ایم، ایران برای رسمـایـه گـذاری امـن 
است، تشکالت کارگری آزاد هستند و منظور از تشکالت کارگری هم شورای اسالمی و کانون عـالـی 

در مـورد سـوال .  است نه تشکالت واقعی و مستقل خود طبقه کارگر در ایران...  انجمنهای سنفی و
شام هم تا جایی که به طبقه کارگر ایران بر می گردد من فکر می کنم بزرگرتین موانع جدی ای که 

البته این بدان مـعـنـی .  رس راه وجود دارد انشقاق در صفوف طبقه کارگر است نه خفقان در ایران
نیست که خفقان وجود ندارد، خفقان هست و هر فعال کارگری که در رأس اعـرتاضـات کـارگـری 

اما مشکل انشقاق در افق فعالین کارگری است، انشـقـاق .  بوده است را بالفاصله دستگیر کرده اند
در برداشت ها، انشقاق در شکل مبارزه  و در استفاده کردن از فضایی که دولت ادعـا مـی کـنـد 

فعال کارگری می تواند از این رشایط استفاده کند و بگوید اگـر رشایـط مـهـیـا .  وجود دارد هست
هست چرا تشکل مستقل خود را سازمان ندهم، چرا مجمع عمومی نگذارم و چرا کارگران را حـول 

تا کی باید مسئله حقوق معوقه رس جایش باقی مباند وقتی که رابطه ات با .  مطالباتشان جمع نکنم
مـی خـواهـم .  غرب بهبود پیدا کرده است و هزار و یک مسئله دیگر که مسئله طبقه کارگر هست

بگویم که اینها از معضالت ذهنی طبقه کارگر هستند وگرنه در متام مراکز کارگری این مـطـالـبـات 
وجود دارد و اینطور نیست که این مطالبات را ندارند یا اینکه منی دانند که باید این مطـالـبـات را 

در واقع آن محوری که قرار است کارگر را متحد کند و این مطالبات را پـیـش پـایـش .  داشته باشند
و منظـور مـن .  خودش مشکل دارد و متحد نیست ٬بگذارد و حول این مطالبات کارگر را جمع کند
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نتیجتاً تاثیر گرایش  کمونیستی بر این مبارزه باید قابل مشاهده .  ساعت کار مخفیانه مبارزه منیکند
 . باشد که نیست

 
به نظر من کامکان مطالبـاتـی رسارسی .  شود این مبارزات را رسارسی کرد در مورد اینکه چگونه می

از نظر متحد کردن بخش هـرچـه . مانند بیمه بیکاری و حداقل دستمزد نقش تعیین کننده ای دارند
وسیعرتی از طبقه کارگر در این مبارزه به نظر من مجمع عمومی تضمین کـنـنـده ایـن اتـحـاد و 

بدلیل خفقـان و رسکـوب شـکـل  ۶۱-۶۰ممکن است سالهای .  دخالت بخش وسیعرت کارگران است
دادن به مجمع عمومی سخت و یا غیرممکن میبود، امروز اما اوضاع متفاوت است و و این امـکـان 
هست و چیزی جلوی کارگرکمونیست را نگرفته که مجمع عمومی کارخانه را فرا بخوانند و کارگران 

راه رسارسی کردن مبارزه مطالبه رسارسی اسـت کـه مـطـالـبـه  .  را  در مجمع عمومی متشکل کنند
ها در مـحـل کـارشـان  در  بخش اعظم طبقه کارگر است و راه متحد کردن طبقه کارگر، اتحاد آن

مجمع عمومی، در جمع کردن کارگران زیر یک سقف، دخالت دائم در تصمیمگیـری هـا، مـتـکـی 
 .ها به این قدرت متحد و متشکل شان است شدن آن

 
در رابطه دولت با طبقه کارگر یک راه می تواند این باشد که طبقه کارگر مـنـتـظـر  : مظفر محمدی

به نظر می رسد که در .  شود که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا بکند تا وضع معبشت او هم بهرت شود
بخشی از طبقه کارگر این گرایش وجود دارد و در بخش های دیگر طبقه کارگر به اشکـال دیـگـری 

چطور می توان این مبارزه را حول هامن محوری ترین مسئله که شام گفتیـد مسـئـلـه .  وجود دارد
 دستمزد است متحد و رسارسی کرد؟

 
دست  من فکر مي کنم که مسئله اصلی همین است که خط رفرمیستی به میزان زیادی،  : امان کفا 

 . باال را دارد و آنها رسیع جنبیدند
 

 منظور از کدام خط است و صاحب آن کی هست؟  :مظفر محمدی
 

هامن هایی که فکر می کنند که می توان همین رشایط را به درجه ای بهبود داد و مـی  : امان کفا 
شود با دولت روحانی به  موقعیت بهرتی دست یافت؛ هامن  طیفی که تصویرش این است کـه بـا 
. رس کار آمدن روحانی، می توان به امکانات بیشرتی نسبت به دوره احمـدی نـژاد دسـت یـافـت

این طیف است که فکر می کند چه خوب شد که روحانی رسکار آمد، .  منظورم کل این طیف است 
و باز اینکه آنچه گذشت، پروسه ای داده شده و مفروض است و کال بر همین اساس اسـت هـمـه 

و خالصه فکر می کند که با این دولت می توان به رشایط بهـرتی .  چیز را می بیند و حرکت می کند
. کمونيست ها ضد انتظـار انـد. فرق این طیف با کمونیست ها در همین است. در این دوره رسید

یک لحظه تصور کنید که کارگری که فکر کند که امروز می تواند حقوقش را افزایش دهد و واقـعـا 
اگر این افق را داشته باشد، نه فقط در محیط تولیدی خودش، بـلـکـه بـه .  این را باور داشته باشد

هیچ بخشی از طبقه کارگر ایران امروز .  شبکه های رسارسي خود وصل مي شود و قدرمتند مي شود
منی تواند تنها با اتکا به خودش و به تنهایی بهبود رشایط را ممکن و یا تضمین کند، لـذا مـجـبـور 
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 . من میگویم که  گرایش کمونیستی از این رشایط بهرتین استفاده را بکند: ثریا شهابی
 

 چه کار کند؟ : مظفر محمدی
 

وقتی رهرب  کـمـونـیـسـت کـارگـری، .  کار علنی قانونی، و کار متحد  و متشکل کردن:   ثریا شهابی
احساس منی کند که کمونیسم اش در طبقه اش متشکل است، احساس میکند که بـایـد در زنـدان 

و جمهوری اسالمی هم، از .  بدون پشتوانه مبارزه کند.  بکند"  مبارزه تنها. " برود و مبارزه فردی بکند
از اختالفاتـی کـه .  این نوع مبارزه  و از این اتفاقاتی که االن در جنبش کارگری می افتد، منی ترسد

در جنبش کارگری هست بر رس زندگی شخصی، و تا اینکه کارگر رهرب تنها شمشیر می زنـد و مـی 
 . افتد زندان و از میدیا  پوشش  میگیرد، بورژوزای اصال احساس خطر منی کند

از چی احساس خطر میکند؟  از آن منونه ای که  اعتصاب میکنند و رهرب انجمن صنفی شـان را از 
در نتیجه گرایش کمونیستی که در این و آن مبارزه دست باال داشته باشد، وجود .  زندان در میآورند

. اما به این معنی که رنگ خودش را زده باشد به جنبش کـارگـری، نـیـسـت.  دارد و دارد کار میکند
اتفاقا در بخش رادیکال و کمونیست طبقه کارگر، می بینیم که رنگ چپ سنتی، مبارزه چپ سنتـی 

از مشغله های فکری و تقابل هایـی کـه .  و شبه مارکسیستی مبارزه محصل ناتوان، دست باال دارد
صورت میگیرد و از اینکه به جای اتحاد با هر رفرمیستی، اتحاد در مبارزات جـاری و در مـبـارات 
صنفی و در عین حال متشکل کردن خود، به جای همه این ها جدال فرقه ای صورت میگیرد، پـیـدا 

 .   است
چه مخالفتی هسـت کـه .  درست  میگویید، هرکسی هرچیز را برمیدارد و میگذارد روی فیس بوک

یک رهرب کمونیستی بگوید، حتی سمبلیک بگوید، که مسئله دستمزد بدون بیکاری معـنـی نـدارد؟ 
یـک .  شام منی توانید به کارگر صنعتی بگویی که دستمزدت را برب باال، وقتی خیل بیـکـاران هسـت

جوابم به دستمزد این اسـت . کارگر کمونیتست، یک رهرب کارگری کمونیست، بگوید من جواب دارم
میخواهم بگویم که دست باال نداشنت اش مسئله .  که معیشت کارگر شاغل و بیکار، باید تامین شود

االن چیزی که مانع است، مانع ذهنی است در میان پیرشوان و .  است، و آن مانع ذهنی است دیگر
 . بخش کمونیست طبقه کارگر

 
من فکر می کنم رصفنظر از اینکه فضا باز شده است یا نه، شواهد نشان می دهند  : مظفر محمدی

حتأم .  اعتصاب پنج هزار کارگر معدن شوخی نیست.  که در طبقه کارگر تحرکاتی بوجود آمده است
در آنجا هم گرایشات مختلفی وجود داشته برای سازمان دادن و یقینأ گرایش کمونیستـی هـم در 

به نظر .  در نتیجه بارقه های این نوع کار و این نوع دخالت وجود دارد.  این بین وجود داشته است
 !آذر مدرسی. شام چطور می توان این را رسارسی کرد و به همه بخش های دیگر طبقه کارگر رساند

 
بحث مـن .   ای را توضیح بدهم در مورد تغییر توازن قوا که امان اشاره کرد نکته  ابتدا:  آذر مدرسی

این است که امکان و فرصتی باز شده که طبقه کارگر میتواند با توقع و انتظار باالتری به صـحـنـه 
نکته دیـگـر .  بیاید و کارگران کمونیست متوجه این اوضاع نیستند و از این فرصت استفاده منیکنند

طبقه کارگر برای اضافه دستمزد و کم کـردن .  ای است ای علنی و توده اینکه مبارزه برای رفاه مبارزه
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مـا "  دولت برود سیاست های اقتصادی خود را درست بکند و کاری به مسئله کارگر نداشته باشـد 
خودمان با هم کنار می آییم و اگر کارگری هم شش ماه حقوق نگرفته است می تواند دندان روی 

و می گویند دولت نباید خطاها را روی دوش کارفرما بیندازد تـا "  جگر بگذارد تا شغلش حفظ شود 
کارفرما بتواند دستمزد کارگر را به موقع باال بربد و در نهایت می گویند که با رفع تحریم ها اوضـاع 
بهرت می شود، صنایع ملی و وضع اقتصادی رس و سامان خواهد گرفت، زندگی کارگران هم بـهـبـود 
پیدا می کند، رونق اقتصادی بهرت خواهد شد، کارخانه ها راه می افتند، اشتغال بـوجـود مـی آیـد، 

 . دستمزدها باالتر می روند، خزانۀ دولت بهرت خواهد شد و غیره
اینها چیزهایی هستند که در میان بخشی از فعالین طبقه کارگر می توان شنید و همه اینها را مـی 
گویند تا کارگر را قانع کنند که به سهمشان راضی باشند و منتظر باشند تا ببینند بعدأ چه خـواهـد 

از نظر شام این توجیهات یا استدالل کارفرما و دولت چقدر با واقعیت انطباق دارد و اسـاسـأ .  شد
 !اینها چقدر به کارگر مربوط هستند؟  امان کفا

 
و آن تصویر در همه  جای دنیا در جهان رسمایـه .  من فکر میکنم که یک تصویری هست  : امان کفا

در دل آنچه که به  یک بحران اعتباری مرسوم است، مثال در آمریـکـا بـه کـارگـر مـی .  وجود دارد
به این امید کـه .   قبوالنند که دو هفته کار کند، چهار هفته حقوق نگیرد تا یک جوری رس کار مباند

در همه جای دنیا رسمایه داری به همین .  کارگر بتواند پس فردا رس کار باشد و آینده اش بهرت باشد
میخواهند بگویند که بهبود رشایط کارگر، .  در ایران هم دارند همین کار را میکنند.  شگرد کار میکند

وقتی ممکن است که رسمایه داری در ایران رشایط بهرتی پیدا کند و رسمایه خارجی را جلب کنیـم،  
صنعت را رشد دهیم، امکانات بهرتی برای رسمایه فراهم کنیم، امکان بوجود امدن سـود بـیـشـرتی 

 ! برای کل طبقه بورژوازی بوجود بیاوریم، انوقت برای کارگر هم بهرتاست
 

این تصویر عمومی،  این افق عمومی است که به کارگر میفروشند، تا کارگر قـبـول کـنـد کـه مـن 
خـوب .  رشایط ام بهرت میشود برشط اینکه دولت این کار را بکند و این رشایط بهبود را فراهم کـنـد

در آن صورت خیلی طبیعی است که کارگر قبول کند که بهرت است من کاری بـکـنـم کـه رسمـایـه 
بهرت است من کاری بکنم که یک وقت نکند حاال که تحریم هم نیست، نیآیند !  خارجی جلب بشود

 .و زندگي کارگر را با این تصویر دارند اداره مي کنند! در ایران رسمایه گذاری بکنند
 

میخواهم بگویم که رسمایه یک افقی را می فروشد به کارگر، و آن افق این است که اگر رشایطم را 
بخشی از این علی العموم در هـمـه !  من بهرت بکنم در آن صورت  تو هم در رشایط بهرتی هستی

افق رسمایه در ایران به این وصل است که میگوید راه بـهـبـود و .  کشورهای رسمایه داری هست
یعنی جلب رسمایه خارجی به ایـران، اگـر !  بوجود آمدن رشایط بهرت در جلب رسمایه خارجی است

انجام شود، در آن صورت رشایط رسمایه در ایران بهرت میشود و  در نتیجه وضع کارگر در ایران بهرت 
یـک راه جـلـب :  چگونه این ممکن است؟ با تعاریف متفاويت درباره اش حرف مي زنـنـد!   میشود

مثال قبول اينکه اگـر .  رسمایه خارجی، این است که ما در دنیای واقعی مثل بقیه وجود داشته باشیم
روحانی بیاید رس کار، اگر رابطه اش با غرب بهرت شود، در نتیجه رسمایه خارجی وارد  ایران میشـود، 

 ...یعنی از نظر سیاسی . و نتیجتا طبقه کارگر سود می برد
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همین اآلن، برای خواست باال .  است با ساير شبکه های کارگري مرتبط شود و از طریق آن عمل کند
تشکالت متفاوت پای گرفنت این خواسته از .   رفنت دستمزد به تناسب تورم، شبکه ای عمل کرده اند

سوال این است که چرا کارگر کمونیست هم منی تواند هامن شبکه هـا را بـه .  راه قانونی رفته اند
نفر برای بهبود رشایط کار و زندگي اعـتـصـاب مـی  ۵۰۰۰این شکل فعال کند؟ چرا در یک معدنی 

کنند، ولی مراکز دیگر در دفاع از آنها در صحنه ظاهر منی شوند و از آنها رسام پشتیبانی منی کنند؟ 
و اینجا مـن بـا  (می شود سنجید . علتش این است که فعالیت شبکه ای سازمان یافته عمل منی کند

که به چه )  آذر موافقم که می گوید هنوز کارگر از امکانات موجودش متام و کامل استفاده منی کند
یعنی درجه پیرشفت را با میزان رسارسی .  اندازه ای کارگر می تواند مبارزه محلی اش را رسارسی کند

و اگر کارگر این افق را بپذیرد که می توانـد .  شدن مبارزه محلی به مبارزه رسارسی می توان سنجید
و قادر است که دست آورد داشته باشد، اگر قبول کند که می تواند با قـدرت ظـاهـر شـود و آن 

امروز، آن رشایـط .  اعتامد به نفس را داشته باشد، آنوقت می تواند که رشایط بهرتی را بدست آورد
در نتيجه یک بخشی از کار شـبـکـه ای یـک .  برای دستیابی به آن اعتامد به نفس فراهم تر است

بخشی از کار رسارسی، وصل شدن کارگران کارگاه های کوچک تر به کارگران مراکز اصلـی تـولـیـد، 
یکي از راه های مهم، و تاکتیک موثری در این دوره است که می تواند پیرشفت هایی را مـمـکـن 

 .سازد
 
 

 ٣بخش اول قسمت  -سمينار جنبش کارگری 
 

در بخش های قبلی سمینار بحث رس این مسئله بود که مسئله دستمزد و همچنین  : مظفر محمدی
بیمۀ بیکاری از محوری ترین مطالبات طبقه کارگر در این دوره هستند و این مـی تـوانـد رسارسی 
شود به رشط اینکه طبقه کارگر و  فعالین کارگری از موقعیت فعلی بتوانند استفاده کـنـنـد و بـه 

سوال بعدی این است که رسمـایـه دارهـا بـه کـمـک .  میدان بیایند و این مبارزه را سازمان بدهند
وزارت کار و اتاق بازرگانی و خیل اقتصاددانان بورژوازی، استدالل و توجیهاتی برای پـایـیـن نـگـاه 

مثأل می گـویـنـد .  داشنت دستمزدها و کار هرچه ارزان تر دارند و گاهأ کارگران آن را قانع می کنند
می گویند مدیـریـت اقـتـصـادی .  بحران اقتصادی مختص به ایران نیست و در مقیاس جهانی است

دولت غلط است و تاوان آن را نباید رسمایه دارها بدهند، می گویند واردات بی رویه اسـت، نـرخ 
تولیدات داخلی ارزان است و فروش منی رود و مرصف منی شود، می گویند دولت به رسمایه دارهـا 
سوبسید منی دهد، می گویند رسمایه و صنعت و تجارت در انحصار بخش دولتی است و خصوصـی 
سازی منی شود و یا اینکه خصوصی سازی ها هم دست به دست شدن بین نـهـادهـای دولـتـی و 
نظامی است، می گویند رانت خواری هست، می گویند تحریم شدیم، می گویند اگر دستمزد کارگر 
را اضافه کنیم تورم بیشرت می شود و فروشندگان کاال هم نرخشان را باال می برند در نتیـجـه بـرای 
کارگر تفاوتی منی کند و تنها از جیب صنایع و صاحبان رسمایه کم می شود و به جیب کارگـر هـم 

در عوض خطر بیکاری کارگر زیاد می شود و کارگر باید بین حفظ شـغـلـش و افـزایـش .  منی رود
می گویند کارفرما و کارگر نداریم، رسمایه داران کارآفرین هسـتـنـد و .  دستمزد یکی را انتخاب کند

کارگران هم همکاران و رشکای اجتامعی ما هستند و جنگ رسمایه و کار بی معنی است، می گویند 
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کارگر بطور عمومی، نه فقط حتی بطور مطلق اش بلکه بصورت حتی نسبی آن نيز، در گرو کـنـار 
اگر کـه مـن بـورژوا " گذاشنت هامن افقی است که رسمایه در ایران مقابل کارگر گذاشته است که 

 ".  بتوانم رسمایه ها را جلب کنم تو کارگرهم وضع ات بهرت میشود
اگر این تصویر را کارگر بتواند کنار بزند، به هامن اندازه قدرت و اعتامد به نفس اش باالتر میرود و 

برای همین، اگر حتی بگوید که در ایـن رشایـط وخـيـم مـن .  میتواند در رشایط بهرتی قرار بگیرد
میتوانم سطح زندگی ام را باال تر بربم،  میتوانم دستمزدم را افزايش دهم، میتوانم رشایط و امکانات 
اجتامعی خودم را بیشرت فراهم کنم، به هامن اندازه نه بحث خصوصی و دولتی  شدن، نـه بـحـث 

، در مقابل هیچکدام از ترفندهـاي رسمـايـه رسش ... کاالهای وارداتی، نه در رابطه با گردش و غیره
خودش قادر است ببيند که چگونه در همین وضعيت، امکان این را دارد کـه رشایـط .  کاله منريود

این افق در تقابل آشکار با متام جنبش رفرمیستی که افق و طرح رسمـايـه را .  خیلی بهرتی مهيا کند
این جا است که کارگر کمونیست میتواند یـک درجـه طـبـقـه .  به کارگر مي فروشد قرار مي گريد

 . خودش را جلوتر بربد
 

گفتیم بورژوازی و دولت بورژوایی توانسته اند که این توجیهات رسمایه داران را به  : مظفر محمدی
برای مـثـال اگـر .  افق بخشی از طبقه کارگر تبدیل کنند که شام و دیگر رفقا هم با آن اشاره کردید

تحریم ها برداشته شود اوضاع بهرت می شود و اگر رسمایۀ خارجی بیاورند وضعیت معیشت طبـقـه 
کارگر در ایران هم بهرت خواهد شد و یا اگر واردات بی رویه نباشد وضع بهرت خواهد شد و غیره، از 
خالد حاج محمدی می پرسم که آیا اینها واقعأ به طبقه کارگر مربوط می شود؟  و اینکـه آیـا ایـن 
اتفاق می افتد یا نه هنوز معلوم نیست و کسی کف دستش را نخوانده که اگر رسمایه بیاید حـتـأم 

 یا اگر رسمایه نیامد چی ؟. وضعیت طبقه کارگر بهرت خواهد شد
 

بطور واقعی همه اینها از زوایایی به طبقه کارگر مربوط است ولـی سـوال یـا :  خالد حاج محمدی
پـروژه ای کـه )  نکته ای که امان کفا هم به درستی به آن اشـاره کـرد. ( پروژه طبقه کارگر نیست

الـبـتـه ( بورژوازی در مقابل خودش برای سود بیشرت می گذارد و تالش می کند که آن را عملی کند، 
اما تالش می کند آنرا به افق طبقه  کارگر تبدیـل )  به اینکه چقدر عملی می شود یا نه کاری نداریم

هیچ دولت بورژوایی منـی تـوانـد بـدون .  کند و در واقع اگر این کار را نکند منی تواند دوام بیاورد
بورژوازی ایران هم به ایـن شـکـل .  اینکه طبقه مقابل خودش را قانع کند پروژه هایش را پیش بربد

است و بدون اینکه طبقه کارگر را به افقی که خودش دارد قانع کند و ساکتش کند منی توانـد امـر 
در نتیجه این بخشی از کار سیاسی و جدی بورژوازی بر طبقه کارگر در ایـران .  خود را به پیش بربد

ولی نکته اینجاست که متام این دالیلی که می آورند مثل کاالی داخلی، وصل شدن بـه بـازار .  است
خارج، اختالفاتی که هست بر رس بخش خصوصی، بخش دولتی، دولت خودش مسئـلـه خـودش را 

و این قـبـیـل  ٬حل کند، مدیریت بد و همه این موارد که اختالفاتی در میان باالییها بر رسش هست
بحثها که مربوط به چگونگی حاکمیت رسمایه در جامعه ایران است، همگی را به ذهنیت طـبـقـه 

 . کارگر در ایران تبدیل میکنند
منظورم فعال کارگری هست که (  برای یک لحظه تصور کنید که پنجاه فعال کارگری از صنعت نفت

در پرتوشـیـمـی هـا، در )  در مرکز کار هست نه فعالینی که بیرون از کارخانه و محیط کار هستند
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خوب در رابطه با این استدالل ها در مقابل طبقه کارگر، این ها چقدر به طـبـقـه  :  مظفر محمدی
 کارگر مربوط است و جواب کارگر چی است؟  

 
قبل از اینکه جواب طبقه کارگر را بگوئیم، باید روشن کنيم کـه ایـن .  اصال مربوط نیست : امان کفا

اگر کارگر یک لحظه  این افق را قبول کنـد !  افق کيست و چيست که کارگر مي رود آن را قبول کند
چـه نـیـروی :  در آن صورت مجبور است قبول کند که یـک"  جلب رسمایه خارجی جواب است" که 

میتواند مسئله جلب رسمایه خارجی را عملی کند؟ پاسخ هم می شود  بـخـش هـای از دولـت و 
آنهایی که رشایطی را میتوانند فراهم کـنـنـد کـه :  دو.  هئیت حاکمه، که رابطه بهرتی با غرب دارند

یعنی رابطه سیاسی با غرب بهرت شود پس رشایط  مـا کـارگـران .  رسمایه گذاری در ایران بیشرت شود
این افق را قبول کردن، یعنی آن چیزی که راه و امکانی را میدهد به رسمـایـه کـه !  هم بهرت میشود

برگردد و به کارگر هم می گویند که خوب منتظر باش تا من بورژوا آن را فراهم کنم و فـعـال بـه 
 ! خاطر این دندان روی جگر بگذار

ورود رسمایه خارجـی " انتظار برای چی است؟  انتظار برای .  است"  انتظار" این اس و اساس سياست 
میگویند اگر رسمایه وارد بشود اگر روابـط مـان بـهـرت .  متام بحث انتظار این است.  است"  به ایران

این افق را، اگر رسمایه دار بـه افـق .  بشود،  تحریم ها برداشته میشود، وضعیت کارگر بهرت میشود
طبقه کارگر تبدیل کند، که به میزان زیادی این کار را  کرده است، به هامن خـاطـر کـارگـر قـبـول 

 .  میتواند در صف انتظار بایستند و غیره.   میکند که روحانی میتواند جواب اش را بدهد
سوالی که کارگر کمونیست اینجا باید مطرح کند، این است که اگر رسمایه خارجی هم وارد بشود و 
اگر حتی همه شان بریزند توی ایران، اگر همه رسمایه هایشان را بریزند توی ایـران، در بـهـرتیـن 
حالت چی میشود؟ آیا وضعیت کارگری که در آسیای جنوب رشقی هست، وضعیت خوبـی اسـت؟ 
چرا؟ چرا این تصویر که اگر رسمایه خارجی به ایران وارد بشود، تصویر رسمایه دار ایراين، آن گـل و 

 بلبل شدن وطن، را کارگر باید قبول کند؟  
ساير جاهای دنـيـا .  جواب کارگر کمونیست این است که  رشایط دیگری را بگذارد در مقابل خودش

که رسمایه ها به ان وارد میشوند، مگر وضع کارگر بهرت شده است؟ آن جاها هم وضع کارگر خـراب 
کارگر کمونیست روی این جواب باید جلو رود که اگر بهبود رشایط کارگر را مـیـخـواهـيـم .   است

بلکه بهبود رشایط ایران، مستـقـیـام وصـل .  راهش اين نیست که رسمایه خارجی به ایران وارد شود
. است به نیروی خود طبقه کارگر برای بوجود آوردن تغییر و برای بوجود آوردن رشایط بهرت زندگـی

به اندازه ای که کارگر بتواند این افق خود را بگذارد جلوی خودش، یعنی اتکا به قدرت خودش در 
 . همین رشایط میتواند رشایط بهرتی بيافريند، و این  تعیین کننده است

حتی در رشایطی که  تحریم بود، اگر کارگر با این افق رفته بود جلو، و این افق را میتوانست افـق 
خودش بکند، يعني اينکه حتی در این رشایط هم  میتوان  و باید زندگی بهرتی داشت، هامنطور که 
بورژواها زندگی بهرتی دارند، و پول بيشرتي هم به جيب زدند، در آن صورت میـتـوانسـت خـیـلـی 

 . مطالبات را  بدست بیآورد
میخواهم بگویم که تفاوتی که یک کارگر کمونیست میتواند اینجا داشته باشد، در نفي افق رسمایه 

یعنی نشان دادن اینکه، رشایط بین املللی بهرت، روابط بهرت، رسمایه گذاری بیشرت، مرتادف بـا .  است
بله؛ اشتغال را زیاد می کنند، ولی بهبود رشایط طـبـقـه .  بهبود وضعیت طبقه کارگر در ایران نیست

٢٣ 



 

 سمينار جنبش کارگري

است که اگر به بخش خصوصی منتقل شود ممکن است سهام دار یا رسمایه دار جدید بـه ابـتـکـار 
در نتـیـجـه .  خودش بگوید که من دوهزار نفر بیشرت منی خواهم و سه هزار نفر دیگر را اخراج کند

سوال من این است که طبقه کارگر چکار باید بکند؟ آیا باید در این مسئله دخالت کند و یا اینـکـه 
ثریا شهابی شـام .  بگوید خصوی سازی بشود یا نشود به من مربوط نیست و من پومل را می خواهم

در این مورد چه فکری می کنید؟ و در نهایت طبقه کارگر باید در مقابل این استدالالت بـورژوازی 
 چکار کند و چه بگوید؟ 

 
ببنید شام خودتان هم اشاره کردید که باالخره بورژوازی منافع خودش را منافع جامعـه :  ثریا شهابی

و یک عده هم به اسم عدالتخواه و به اسم رفرمیـسـت و بـه !  تبلیغ میکند و منفعت طبقه کارگر
اسم کسانی که حرف کارگر را میزننند، در رشایطی مختلف میآیند و نحوه مدیریـت بـورژوازی را، 

 . تحت این عنوان که این راه حل درست است یا آن راه حل، به خورد طبقه کارگر میدهند
جامـعـه ای کـه در آن .  حتام جامعه ای که بحران اقتصادی دارد با جامعه ای که ندارد فرق دارد

اما خوراندن این حب به طبقـه کـارگـر کـه .  جنگ هست با جامعه ای که در آن نیست، فرق دارد
و یا اینکه منتظر شو ببین خصوصی سـازی !  وقتی بحران است، تو باید  سختی های بیشرتی بکشی

ایـن هـا !  ها یا محدود کردن واردات جنس بنجل  چه میشود، چرا که این ها  راه نجات تـو اسـت
 ... دقیقا هامن راه حل های خود بورژوازی است که توسط عده ای بنام 

 
 در همه جا، یا فقط در ایران؟: مظفر محمدی

 
من فقط میخواستم بگویم که از جمله کسانی که در طبقه کـارگـر ایـران !  در همه جا:  ثریا شهابی

می آید و بـرای شـام صـحـبـت .   بنام عدالتخواهی  خیلی این ها را میگوید  آقای رئیس دانا است
میکند که نرخ رشد اینقدر پائین آمده است، تولید ناخالص ملی اینقدر بد اسـت و چـقـدر وضـع 

نرخ رشد توی هند شش ممیز چهار است و برزیل هفت ممیز پنج است، رسسـام .  مملکت بد است
کارگر هندی را یک بالیی رسش میآورند که امکان ندارد با کارگری ایرانی بتوانند اینجوری .  آور است

اگر با کارگر ایرانی به هر دلیلی منی شود یک جور رفـتـاری کـرد، در .  برده است رسام. کاری کنند
و .  هند و برزیل و بخصوص هند، بالیی رس  کارگر میآورند که شام اصال منی توانید تصورش را بکنید

نفر کارگر را ریخته انـد تـوی  ١٥٠و  ١٠٠یا در خیلی از این گزارشات هست که شام می بینید که 
و تولید ناخالص ملـی بـاال !  رشد اقتصادی دارد.  یک بیغوله ای و حتی حقوق هم بهشان منی دهند

 . و همه این ارقام را هم میگذارند جلوی شام! است
به این عنوان که ببیند که چه چیزهایی را دارند بعنوان راه حـل بـه .  این ها به کارگر مربوط است

در هرلحظه باید زندگی خودش را نگاه کند و زنگـی .  منتهی، کارگر چه افقی دارد.  خوردش میدهند
من کـه یـک هـمـچـیـن .  باید مثل شام زندگی کنم!  بقیه را نگاه کند و بگوید من حقم این نیست

 . چیزی را نساخته ام
وقتی میگویند بحران دارند، نرخ رشد سودشان آمده است پائین، نه اینکه رضر میکنند، نـه ایـنـکـه 

طرف نرخ سودش بوده دو ممیز پنج، بشود دو مـمـیـز .  در بعد جامعه دارم میگویم.  ورشکسته اند
در !  می روم پومل را جایی میگذارم که سودآوریم مرتب بشـرت بشـود.  چهار، میگوید من بحران دارم
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ماشین سازی ها، در برق و مراکز اصلی صنعتی بیایند و بیانیه ای مثل هامن بحثی که در اول ایـن 
سمینار در مورد مسئله دستمزدها و بیمه بیکاری داشتیم بیاورند و بگویند ایـنـهـا مـطـالـبـات مـا 
هستند و در محیط کارشان برای این مطالبات نیرو جمع کنند و بعنوان کارگر نفت و پرتوشیمی و 
غیره رو به جامعه بیانیه خود رااعالم کنند، با چنین کاری متام این استدالالت دولت و رسمایه داران 

وقتی رهربانش در افـق و  ٬وقتی کارگر افق دیگری در مقابل خود نداشته باشد.  را بر باد می دهند
و زمانی کـه  ٬برداشتها و آینده ای که برای خود و جامعه ترسیم میکنند هم نظر و هم افق نباشند

 . افقهای طبقات دیگر به افق او تبدیل میشود ٬کارگر احساس نکند راهی دیگر در مقابلش هست
 

اما از رس ناچاری و بی افقی اسـت کـه بـه  ٬کارگر خوب می داند که بورژوازی حقش را منی دهد
. افقی که بورژوازی در مقابلش قرار می دهد روی می آورد و  امیدوار به بهبود اوضـاع مـی شـود

ولی اگر احساس کند که راه دیگری و یا توافقی به طور مثال بر رس مسئله دستمـزدهـا یـا بـیـمـه 
بیکاری یا دیگر مطالبات کارگری میان طیفی از فعالین و رهربان کارگری و آدم های بـا نـفـوذ در 
جنبش کارگری وجود دارد، همه این استدالالت و افقی که بورژوایی جلو پایش می گذارد را بر بـاد 
می دهد و حرکت دیگری در آن جامعه به راه می افتد که امکان انواع و اقسام تشکلهـا، نشـسـت 
ها، وصل شدن ها، فعال شدن محافل، عروج کردن رهربان کارگری و حـرف زدن و اسـتـفـاده از 

اما در حال حارض با وجود مبارزات وسیع کارگری کـه .  امکانات قانونی و غیر قانونی ایجاد می شود
چون این مبارزات به صورت پراکنده هستـنـد و .  در جریان هست یک جنبش رسارسی وجود ندارد

به عنوان مثال همین االن کـه .  به همدیگر وصل نیستند و رشته ای نیست که آنها را بهم وصل کند
کارگران معدن اعتصاب کرده اند چرا کارگران ذوب آهن از آنها دفاع منی کنند یا قبأل که پرتوشیمـی 
های جنوب اعتصاب کرده بودند به غیر از یک مورد که پرتوشیمی تربیز از آنها حامیت کرد دیـگـر 

این جنبش به صورت رسارسی هنوز وجود ندارد ولی اگـر .  ما شاهد حامیت های آنچنانی نبوده ایم
صورت بگیرد با توجه به فضای موجود که در حال حارض وجود دارد و در رابطه بـا آن صـحـبـت 

طبقه کارگر و رهربان کمونیست این طبقه می توانند این تصویری را که بورژوازی به افق و  ٬کردیم
 . ذهنیت طبقه تبدیل کرده پس بزند

 
اینکه بورژوازی ایران بحران اقتصادی در این چند دهه را مدام در زندگـی طـبـقـه  : مظفر محمدی

منتهی سوال کارگر این اسـت کـه چـرا بـایـد تـاوان . کارگر رسشکن کرده است یک واقعیت است
در حالی که در دنیای واقعی به این شکل نیست که بورژوازی .  وضعیت بد رسمایه دار را من بدهم

بحث ما بـیـشـرت در مـورد .  پول هست، رسمایه هایی ازاد شده اند و برگشته اند.  خانه خراب شود
مرصف ماشیـن .  امروزاست و رسمایه دارانی در ایران هستند که در کم تر جای دنیا یافت می شوند

در .  های پورشه و فراری و دیگر امکانات گرانقیمت بیشرت از جاهای دیگر دنیـا در ایـران هسـت
نتیجه اینکه بورژوازی می گوید اگر وضعیت من بد شود وضعیت طبقه کارگر هم بد مـی شـود و 
اگر وضعیت من خوب شود وضعیت او هم بهرت می شود این ذهنیت را ایجـاد کـرده کـه انـگـار 

. و این یک مشکل اساسی در طبقه کارگر اسـت.  بورژوازی و طبقه کارگر یک منفعت مشرتک دارند
فرض کنید در مورد خصوصی سازی ها که پنج هزار نفر کارگر .  ما شواهدی هم در این زمینه داریم

یک واقعیتی که وجـود دارد ایـن .  معدن اعرتاض کردند که چرا به بخش خصوصی منتقل می کنید
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است، طالهایشان در انبار است یا اینکه راه دیگری وجود دارد برای اینکه این توجیهات پوچ از آب 
 .در بیایند؟ آذر مدرسی شام بفرمایید

 
رفقا اشاره کردند که بورژوازی تالش میکند کل جامعه را مشرتک املنافع نشان دهـد و   : آذر مدرسی

اینکه چگونه باید جلوی این فریب و ادعـا .  در عین حال خود را مناینده منفعت مشرتک نشان دهد
برای اینکار کارگران کمونیست باید استدالالتی که بورژوازی در هر موردی را بشنـاسـد و .  را گرفت

اینکه با چه استدالالتی کارگر را به جنگ رسمایه خصوصی یا دولتی میربند، با .  ها را بدهد جواب آن
چه استدالالتی پای کارگر را به جنگ بورژوازی صنعتی و رانتخوار میکشند، با چه استدالالتی کارگـر 

از این زاویـه ایـن دعـوا و اسـتـدالل هـای .  های مختلف بورژوازی میکشند را به حامیت از الیه
کارگر کمونیسـت بـایـد . بورژوازی برای سیاهی لشکر کردن طبقه کارگر، امر کارگر کمونیست است

تالش بورژوازی برای  تبدیل افق خود از بهبود اوضاع و این ادعا اینکه رشد اقتصادی مساوی بهبـود 
بشناسد و به آن آگاه باشد تا بتواند در میان طبقه کارگـر آگـاهـگـری ..   … وضعیت کارگر است و 

قطعاً آگاهـگـری بـخـشـی از کـار .  کند و جواب این استداللها را بدهد و به جنگ این افقها برود
کارگران کمونیست است اما به نظر من باز مطالباتی که طبقه کارگر را در مقابل کل این فـریـبـهـا 

اینکه با بحران یا بی بحران یک زندگی انسانی و با استاندارد باال حـق مـن .  قرار میدهد مهم است
در کنار آگاهگری و آگاه بودن خود کارگران کمونیست مـهـم اسـت امـا .  است، نقش مهمی دارد

آگاهی به مطالبه، به توقع و انتظار از زندگی است که میتواند توده وسیع طـبـقـه  مهمرت تبدیل این
توده طبقه کارگر مثل کل جامعه اساساً با داشـنت افـق، تـوقـع و .  کارگر را به جنگ این افقها بربد

انتظار، تصویر از زندگی و خواستهای باال است که میتواند در مقابل ترفندهای بورژوازی مـقـابـلـه 
 .نتیجتاً گذاشنت آن افق وسیعرت است که نقش جدی بازی میکند. کند

 
قطعأ آگاه کردن تودۀ طبقه کارگر در مورد پوچ بودن این استدالالت بـورژوازی و  : مظفر محمدی

مثأل کارگر ایرانی در ازای هر یک ساعت کار یـک دالر .  دولت یک امر بسیار مهم و پایه ای هست
اروپایی که کارگر برای هر ساعت کار .   مزد می گیرد اما تورم و گرانی  در عوض در سطح اروپاست

در نتیجه کارگر ایرانی ده برابر کم تر از کارگر اروپایی مزد دریافت می کنـد .  ده دالر مزد می گیرد
درحالی که کارخانه دارها و صـاحـبـان رشکـت هـای .  و هیچ استداللی منی تواند این را توجیه کند

اینکه بعضی جاها ورشکست می شوند معموأل مربوط به رشکت های کوچـک .  بزرگ سود می برند
هست یا مربوط به خصوصی سازی ها در بخش های کوچک و کسی منی توانـد بـگـویـد کـه در 

سودهای رسسـام آور در .  رشکت نفت سود نیست، در ذوب آهن و یا ماشین سازی ها سود نیست
از نـظـر .  حاال شاید بخش های کوچکی در بضی جاها ورشکست شوند. ماشین سازی ها وجود دارد

من هم محور اصلی همین است که فعالین کارگری و رهربان کمونیست، طبقه کارگـر را مـتـوجـه 
امـان .  کنند که تن به این استدالالت ندهند، زیربار چنین توجیهاتی نروند و حرف خودشان را بزنند

 کفا شام در این مورد توضیحات بیشرتی دارید؟
 

یک چـیـزی کـه مـی .  وقتی کارگر آن افق را قبول کرد، خييل چیزها را بهش می فروشند : امان کفا
اگر میخواهی این رشایط فراهم شود، عالوه بـر جـلـب رسمـایـه :  فروشند این است که می گویند
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نتیجه در مقابل این مزخرفات، کار کارگر این است که لیست این کشورهایـی کـه رشـد دارنـد را 
هند، وضع  طبقه کارگر هند از وضع  من بهرت است؟ طبقه کارگر هند با رشـد وضـع !  بگذارند جلو

اش خوب شد؟ طبقه کارگر چین خیلی حقوق دارد که ده، دوازه ساعت باید برود، هـیـچ حـقـوق  
چین جامعه ای است که، مصـاحـبـه مـیـکـنـنـد و .  هم دارد"  کار. " سیاسی و تشکیالتی هم ندارد

نرخ خـوش بـیـنـی بـه !  هست"  کار" میگویند که نرخ خوش بینی به جامعه خیلی زیاد است چون 
وضع کارگر در آمریکایی بهرت است یـا وضـع کـارگـر .  جامعه، در چین، خیلی از آمریکا بهرت است

 چینی؟
ببینید االن بلژیک و دامنارک و ایتالیا و اسپانیا  از کشورهایی مثل پاکستان که نوشته اند نرخ رشـد 

کارگر پاکستانی  وضع اش بهرت است یـا کـارگـر .  اقتصادی ش سه و نیم است، رشد شان بدتر است
دامنارکی؟ در دامنارک و بلژیک و ایتالیا و اسپانیا، با همین شاخص های آماری که از جمله به طبقـه 
کارگر میگویند که شام به خاطر این  ها باید دندان روی جگر بگذاری، وضع اش قـابـل مـقـایسـه 

از ایـن نـظـر .  مهم است که کارگر بداند.  نیست با کشوهایی که این شاخص ها تویش باال تر است
که بداند که با چه ابزاری دارند به او میگویند که، در دعوای تـوی داخـلـی مـا در نـحـوه مـورد 

و کلی استادان دانشگاه و اقتصـاد !  مدیریت بهرکشی از شام، شام بیا طرفدرا این یا طرفدار آن بشو
 .   شناسان هستند، که به  اسم عدالتخواهی، این کار را میکنند

بورژوازی یک بخشی از آن، همیشه معقتد است که رفتار عدالت آمیز تری  میتواند  با طبقه کارگر 
و همیشه  این ها راه حل هایشان عبارت است از، دولت دخالت بکند و رسمایه داری .  داشته باشد

 .  دولتی بیاید، آقا نئولیرالیستی نیآید، اقتصاد بازار آزاد نیآید
اگر در آن مملکـت .  کارگر افق اش، چراغ راهنامیش، زندگی خودش، مطالباتش و استانداردش است

اگر در آن مملـکـت، صـاحـب .  وکیل مجلس  مرخصی میرود، تعطیالت میرود، کارگر حق اش است
کارخانه، بورژوازی، و طبقات باال یک  سطحی از رفاه دارند، که االن خیلی مشخص اسـت و بـرای 

در ایران، رفنت سالی یک بار به تعطیالت خـارج .  شام قابل اندازه گیری است، حق کارگر هم هست
 . کارگر این استاندارش است! پا میشوند و میروند ترکیه. کشور، یک استاندار رایج است

میخواهم بگویم، که دانسنت این ها برای کارگران، از این نظر مهم است که بتوانند با ان مـقـابـلـه 
متنها جوابی که به آن میدهند، این است که جامعه ای درست کرده اند که با بـهـرکشـی و .  بکنند

استثامر طبقه کارگر رشد کرده، همچیز بسته به کار کارگر است و کارگر نباید نفر آخری باشد که از 
و .  رفاه و از امکانات وسیع اجتامعی، از مرخصی از گردش و تفریح و از همه این ها، بهرمند بشود

بنـفـع خـودشـان .  خودشان سازمان داده اند.  اگر منی توانند، اگر ورشکست شان میکند، بروند کنار
 !   اگر منی توانند بروند کنار. سازمان داده اند

 
کارگر و کارفرما نداریم، هر دو یک منفعت مشرتک داریم، اگر وضعیت من خـوب  : مظفر محمدی

ظاهرأ این استـدالل ...  شود وضعیت تو هم خوب می شود در نتیجه فعأل دندان روی جگر بگذاریم
چه چیزی می تواند این وضعیت را عوض کـنـد؟ .  در بخش هایی از طبقه کارگر تاثیر گذاشته است

بخشی از آن مسئله آگاهی و ذهنی طبقه کارگر و فعالین کارگری و رهربان کمونیست طبقه کارگـر 
استو همه اینها هست منتهی در ابعاد ماکرو در بعد رسارسی طبقه کارگر چکار می شود کـرد؟ آیـا 
باید افشاگری کرد که اینجوری نیست، پول زیاد است و دروغ می گویند؟ پول هـایشـان در خـارج 
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به هر حال بخشـی .  بر می دارد و در جای دیگری که سودآوری باالتری دارد رسمایه گذاری می کند
 .از این ادعاها دروغ هستند

 
یعنی رسمایۀ آنها در هر حال کار می کند و از یک جا به یک جای دیگر انتقال می  : مظفر محمدی

 دهند
 

اما بطور واقعی راه این نیست که کارگر بگوید کنـرتل کـارخـانـه را در  ٬دقیقا:  خالد حاج محمدی
دست می گیرم در رشایطی که یک طبقه بورژوا تا دندان مسلح حاکم است و هزار مانع در مقابـل 

اینکه در بعضـی .  کارگری که کنرتل کارخانه را در دست گرفته درست میکنند و راه به جایی منی برد
موارد کارگر اعرتاض کرده و گفته که صنایع یا کارخانه را در دست می گیرم و منی گذارم کـارخـانـه 

اما اینکه کنرتل را به دست ما بدهید، به نظر من راه حـل .  بخوابد و من بیکار شوم قابل فهم است
در رشایطی  که رشکتی ورشکست شده است، معضل رشکت ورشکست شده را چرا باید مـن .  نیست

مگر دوره ای که رونق داشت و سود باال بود چیزی به جیب من می رفت کـه االن کـه .  قبول کنم
دولت در قبال آن مسئول است، صاحب رسمایه در قبال .  ورشکست شده من باید تاوان آن را بدهم

آن مسئول است، زندگی من و تأمین زندگی من که سی سال در آن کارخانه کار کـرده ام وظـیـفـه 
. صاحب کار را بگیرد و زندانی کند، اموالش را بفروشد تا حقوق ما را پـرداخـت کـنـد.  دولت است

 .قرار نیست با زندگی ما بازی کنند
 

در واقع جنگ کار و رسمـایـه .  رسمایه دار می گوید که جنگ کار و رسمایه نداریم:  مظفر محمدی
زندگی خانواده اش، خودش، بچه هـایـش، .  روزمره وجود دارد و این را طبقه کارگر خودش می بیند

در نتیجه معنی آن این است که طبـقـه کـارگـر .  دستمزد کم و همه موارد شاهدی براین مدعاست
ثریا شهابی، شـام مـی .  عمأل در مقابل استدالالتی که پوچ هست باید بایستد و راه خودش را برود

 خواهید چیزی به این بحث اضافه کنید؟
 

خوب باید بهش گفت باشد شام شش ماه به مـا !  کارفرما میگوید کار و رسمایه نداریم:  ثریا شهابی
 ! کار و رسمایه نداریم. حقوق بدهید ما کار نکنیم

 
 جنگ کار و رسمایه هست یا نیست؟ : مظفر محمدی

 
جنگ کار و رسمایه در بعد .  جنگ کار و رسمایه را منی شود فقط در واحد تولیدی، دید:  ثریا شهابی

در نتیحه تبدیل کردن آن به مبـاره و .  اجتامعی است، و در سطح طبقاتی است و در سطح جامعه
ممکن است واقعا یـک خـرده .  تقابل یک بخشی از کارگران توی یک واحد صنعتی، نادرست است

 . واقعا ورشکست شود. بورژوا، یک دکاندار، ورشکست شود و خیلی هم فقیر شود
ولـی یـک .  سود اسـت)  نرخ رشد( ما گفتیم، آن بحرانی که ازش اسم میربند در واقع بحران کاهش 

طرف کارفرما میگوید، بیا مـی .  رسمایه هایی ورشکست میشوند و فقیر میشوند و بدبخت میشوند
رابطه کار و رسمایه رابطه کار و رسمایه در یک واحد نیست، !  بینی که  من به خاک سیاه نشسته ام
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و وقتی این ها صحبت از !  خارجی که قبال  اشاره کردم ما باید یک درجه رشد صنعتی داشته باشیم
بهـرحـال، جـدا از . رشد  اقتصادی میکنند، به دروغ وصل اش میکنند به همین بحث صنعتی شدن

ایراداتی که در آمارگیری شان هست،  صحبت از این میکنند که ما باید بتوانیم ایران را صـنـعـتـی 
خب، اگر مـا فـقـط :  برای همین، یک بخشی از تصویری که به کارگر میدهند این است که.   کنیم

، و بیخود خرج این چیز و آن چیز بکنیـم، ایـن رضر ) مثال از فروش نفت( رسمایه ای را که میگریم 
یا اگر ما توسط آن امکانات اجتامعی را فراهم کـنـيـم،  .  است چون این صنعت ما را رشد منی دهد

ایـن !   یا چرا ما نشده ایم مثل آسیای خاور دور، که بتوانیم رشد صنعتی داشته باشیـم!  فایده ندارد
تصویر را نيز به کارگر می فروشد و میگوید قبول کن، قبول کن که اگر من مثال تولـيـد را بـدسـت 
رسمایه خصوصی بسپارم، حتی اگر تو بیکار شوی ولی آن صنعت رشد مي کند، باالخره تو وضع ات 

به همین دلیل یک راه مبارزه کارگر، و یک نیاز کارگر، و پیش رشط اینکه این افق هـا .  بهرت میشود
 . را از ريشه هرس کند این است که به یک درجه ای به آن آگاه باشد

 
مهم است که کارگر بداند که نخري، با این رشایـط وضـع اش .  من فکر میکنم این واقعا اصل است

به درجه ای که کارگر بتواند این آگاهی را بطـور :  و نکته دوم بر رس این است که!  بهرت نخواهد شد
. واقعی کسب کند، بازتابش را در هامن رشایط ذهنی، بطور کلی یعنی در تشکل اش نشان میدهـد

اگر کارگر این آگاهی اش را به تشکل تبدیل نکند، میزان پیرشوی و امکان دستیـابـی اش بـه هـر 
و در  نتيجه، آن نیروهایی،  که ثریا نيز بـه . چیزی، به دلیل هامن کاهش آگاهی، پائین خواهد آمد

آنها اشاره کرد، این تصویر را به کارگر می فروشند که  اگر کارگر در پارملان بود اگاهي اش بـيـشـرت 
، ميتوانست در تصمیم گیری سیاسی رشکت می کند و !) و افشاگری شان  از دولت این است( ميشد 

آنهـا ایـن تصـویـر را .  دمکراسی رعايت مي شد و در آن صورت میتوانست رشایط اش را بهرت کند
 .عموما به کارگر می فروشند

در صورتیکه  راهی که کارگر میتواند تضمین کند که آگاهی اش جاری میشود، این است که تشکـل 
باالخـره دوره ای  .  قبول نکردن افق رسمایه، خودش را در تشکل یابی کارگر نشان میدهد.  پیدا کند

یا بدبخت میشوی میروی جهنم، بقول مارکس، یا انـقـالب .  که بحران میشود، دو جواب وجود دارد
آگاهـی " میخواهم بگویم اگر آن آگاهی به تشکل تبدیل نشود، خود آن .  دوتا جواب هست!  میکنی
 . عقب می نشیند، گیر پيدا ميکند و باز سکان را دست نیروهای بورژوازی مي دهد" درخود

 
بخشأ در میان طبقه کارگر این بحث وجود دارد که جاهایی کـه ورشـکـسـت مـی  : مظفر محمدی

شوند یا ادعا می کنند که دیگر سود ندارد و به زودی ورشکست خـواهـنـد شـد را بـه کـارگـران 
اگر این اتفاق بیفتـد .  بفروشند و به دست کارگران بدهند و می گویند که ما خودمان می چرخانیم

 !چه نفعی برای طبقه کارگر دارد؟  خالد حاج محمدی
 

درصد باالیی از رشکت هایی کـه مـی .  من تردید دارم که این راه درستی باشد : خالد حاج محمدی
گویند ورشکست شده ایم یا ورشکست می شویم و تعطیل می کنیم و کارگرانش هم می گویند که 

در یک جایی بخشی از رسمایۀ رسمایـه دار .  به ما تحویل بدهید، بطور واقعی ورشکست نشده اند
سود منی دهد، کارخانه اش را تعطیل می کند و می گوید که ورشکست شده ام بعد رسمایه اش را 
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هست و ورشکستگی هست و رسمایه سود منی دهد و اینکه گویا کارگر و کارفرما یـک مـنـفـعـت 
واحد دارند و درنتیجه طبقه کارگر باید دندان روی جگر بگذارد و به دستمزد کم و بیکـاری و بـی 

یا اگر کارگـران در سـود رسمـایـه .   جنگ کار و رسمایه دامئی است.  قانونی قانع باشد پوچ هست
اگرچه علیرغم همه اینـهـا .  داران رشیک منی شوند در نتیجه بار بحران را هم نباید به دوش بکشند

پول به اندازۀ کافی هسـت و مـعـیـار .  رسمایه مدام و در همه حال از ِقبل کار ارزان سود می برد
طبقه کارگر در هر رشایطی چه رونق و چه بحران این است که زندگیش را به بهرتین نحو مـمـکـن 

هامنطور که رسمایه داران و وکال و وزرا در رشایط بحرانی و غیر بحرانی ذره ای از رفاه و .  بچرخاند
هامنطور که گفتم در بخش دوم میز گرد بحثی بر رس تشکل یـابـی .  خوشگذرانی خود کم منی کنند

من سوامل را به این شکل رشوع می کنم که بسیاری از فعالین کارگری و .  توده ای طبقه کارگر داریم
گرایشات در طبقه کارگر، مسئله سازمان یابی طبقه کارگر را یکی از مهم تریـن مسـائـل جـنـبـش 

در غیاب اتحاد و تشکل یابی مستقل طبقه کارگر اتفاقی کـه افـتـاده ایـن .  کارگری ایران می دانند
است که بخشی از طبقه کارگر و جامعه در جدال هایی که در جـمـهـوری اسـالمـی وجـود دارد 
. اینطرف یا آنطرف می ایستند و از این بخش یا آن بخش دیگر بورژوازی ایران دنباله روی بـکـنـنـد

بعالوه همین باعث تفرقه در صفوف کارگران شده و مانع پیرشفت مبارزاتشان و پیروزی در جنبش 
در نتیجه پس از سه دهه عملکرد ضد کارگری تشکل های دولتی از قبیـل .  مطالباتی آنها شده است

شوراهای اسالمی و خانۀ کارگر هنوز این تشکالت در صحنه هستند و هر کدام مدعی هستنـد کـه 
آیا این به این معنی است که این تشکل ها هنوز در میـان .  چند میلیون کارگر را منایندگی می کنند

طبقه کارگر صاحب نفوذ هستند؟ و بخش هایی از طبقه کارگر هنوز به انها امید بسته اند؟ مـهـم 
ترین مانع بر رس راه اینکه اینها را کنار بزنند و کارگران به تشکل مستقل خودشان برسند چیـسـت؟  

 .از خالد حاج محمدی رشوع  می کنم
 

در تاریخ سی و چند سالۀ حاکمیت جمهوری اسالمی  در یک دوره مـعـیـن و  : خالد حاج محمدی
تشکل های کارگری به طور وسیعی و مـثـل قـارچ در  ١٣٥٧دقیق تر بخواهم بگویم بعد از قیام 

ما تجربه شوراهای کارگری، مجامع عمومی که در مراکز کار گرفته می شد، شورای .  جامعه روییدند
کارگران در مراکز مختلف کارگری را داریم که با شکست انقالب و پیروزی جمـهـوری اسـالمـی در 

جمهوری اسالمی فوری حملۀ به این مراکز و فـعـالـیـن آن را .  اولین قدم مورد حمله قرار گرفتند
جمهوری اسالمی در دوره معینی با علم به اینکه با یک طبـقـه کـارگـر وسـیـع روبـرو .  رشوع کرد

شورای اسالمی در آن دوره یا مثأل بـعـد از آن .  هست، دست به سازماندان تشکالت زرد دولتی زد
انجمن های صنفی و انجمن های اسالمی که در مراکز کار تشکیل دادند، اساسأ تالشی بود کـه در 
ممنوعیت هر نوع تشکل مستقل کارگری رس کارگران را به طرف خودش بچرخاند و آنها را عـمـال 

عالوه بر این انجمن های اسالمی و شوراهـای اسـالمـی . مجبور به پذیرش این تشکلهای دولتی کنند
در واقع بعنوان ارگانهای جاسوسی رژیم سازمان یافته بودند تا در کنار مراکز پلیسی و اطالعاتی بـه 

اینها در دوره ای خدمات بزرگی به جمهوری اسالمی .  جاسوسی و لود دادن فعالین کارگری بپردازند
اتفاقی که در ایـن .  در شناسایی رهربان و فعالین دلسوز طبقه کارگر و مخالفین دولت انجام دادند

سی و پنج سال گذشته افتاده تالش هایی بوده برای تشکل یابی طبقه کارگر خارج از تشکـالت زرد 
دو تا از منونه های برجسته آن را می توان به سـنـدیـکـای .  و تشکالت دولتی که در جریان هستند
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در نتیجه به این دلیل است که کارگر مطـالـبـه اش را از .  در سطح طبقاتی در سطح جامعه است
. میخواهد، نه از کارفرما مـنـفـرد)  و از دولت بعنوان مناینده این طبقه( بورژوزای بعنوان یک طبقه 

به کارفرمایی که میگوید کارگر و کارفرما نداریم، باید کفت خوب شام دولت مناینده کارفرمـا، شـام 
 ! کار و رسمایه نداریم دیگر! منایندگاه مجلس، شام هم بفرمائید شش ماه حقوق نگیرید

  
من فقط می خواهم نکته ای را اضافه کنم و آن این اسـت کـه ایـن اسـتـدالالت  : مظفر محمدی

. هیچ کارگر آگاهی نباید اینها را بپذیرد و پَـشیزی برایش ارزش قـائـل بـاشـد. بورژوازی پوچ است
وقتی من در ثروت تو رشیک نیستم چرا در رضرت رشیک باشم، چرا وقتی که داری بیشرت سود می 
بری دستمزد من را اضافه منی کنی ولی وقتی که کمرت سود می بری من و خانواده ام بـایـد رضرش 

در نتیجه تنها راه این است که کارگران و فعالین کارگری این استدالالت و توجیهـات را .  را بپردازیم
افشا بکنند و تودۀ هرچه وسیع تری از طبقه کارگر را به میدان بـیـاورنـد و بـر بـورژوازی فشـار 

به نظر من اگر بر بورژوازی و دولت فشار بیاورند، ناچار می شوند که از یک جـای دیـگـر .  بیاورند
اگر فرضأ پنج هزار کارگر معدن چادرملو را بیکار می کنند چـون .  حقوق معوقۀ کارگران را بپردازند

سوددهی ندارد، چند تُن شمش طال در انبارهای خود  دارند؟ می تواند از هامنجا دستمزد کارگـران 
. رسمایه ها همگی به هم وابسته هستند و همه بـا هـم دولـت مشـرتک دارنـد.  را پرداخت کنند

 . منفعت کارگر در این است که در هر رشایطی حق خود را مطالبه کند
  

در اینجا به پایان بخش اول سمینار جنبش کارگری می رسیم که بحثی در مورد مبـارزۀ اقـتـصـادی 
در ادامـه بـرنـامـه بـه .  طبقه کارگر، مبارزات جاری طبقه کارگر یا جنبش مطالباتی و توابع آن بود

بخش های دیگر این مبحث می پردازیم که در مورد تشکل یابی توده ای طبقه کـارگـر و تـحـزب 
 .کمونیستی طبقه کار است

 
 

 ١بخش دوم قسمت  -سمينار جنبش کارگري 
 

. بخش دوم میزگرد را تحت عنوان تشکل یابی توده ای طبقه کارگر رشوع می کنیـم : مظفر محمدی
حارضین در میزگرد خالد حاج محمدی، امان کفا، آذر مدرسی، ثریا شهابی و من مظفـر مـحـمـدی 

 . هستیم
 

در بخش اول میز گرد تأکید کردیم بر محورهای اصلی و مطالبات فوری طبقـه کـارگـر کـه یـکـی 
افزایش دستمزد متناسب با تورم و نیاز خانوادۀ کارگری و همچنین بیمۀ بیکاری برای هـمـه افـراد 
آماده به کار که در واقع اینها مطالبات پایه ای و رسارسی کل طبقه کارگر اعم از شاغـل و بـیـکـار 
است و  دوم اینکه گفتیم فعالین و رهربان کارگری از فضای سیاسی موجود و ادعای دولت روحانی 
مبنی بر اینکه اوضاع بهرت می شود و آزادی هست و غیره، استفاده بکنند و یک مشکـل ایـن مـی 
تواند باشد که این رشایط را به رسمیت نشناسند و نیروی طبقه کارگر را برای طرح مـطـالـبـاتشـان 
بسیج نکنند و باالخره گفتیم که استدالالت و توجیهات بورژوازی که گویا بحران هست و تـحـریـم 
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کند که باالخره غرولندهای شورای اسالمی کار و امثال آن بهرت از این است که در هیچ جایی حضور 
 . این خطری است که در مقابل جنبش کارگری قرار دارد. نداشته باشد

 
در مورد عملکرد شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر در این چند دهه خیلـی زیـاد  : مظفر محمدی

حراست کارخـانـه، انـجـمـن .  گفته شده است و خود کارگران هم در طی این سالها شاهد بوده اند
در نتیجـه ایـن .  اسالمی کارخانه و همه اینها دست شوراهای اسالمی و بعدأ هم خانه کارگر بودند

به مقدار زیادی به دادۀ آن جامعه تبدیل شده منتهی این واقعیت که بخش هایی از طبقه کارگر یا 
فعالین کارگری هنوز هم فکر می کنند که شاید بشود در چهارچوب این تشکل ها کاری کرد هنـوز 

مـثـل .  یک عده می گویند که در سازمان اقتصاد ایران کارگر را پـراکـنـده کـرده انـد.  وجود دارد
و معنی آن این است که کارگر فکر می کند که الزم نیست برای سه مـاه بـرای .  قراردادهای موقت

یا رشکت های پیامنکاری، بنگاه هـای .  خودش سندیکا درست بکند یا مجمع عمومی سازمان بدهند
کوچک، یا حتی اینکه مراکز صنعتی بزرگ را جدا کرده اند و هر کدام را جدا جدا کنرتل و یا ساکت 

مجموعه موانعی وجود دارد کـه مـمـکـن .  سندیکاهای کارگری را رسکوب کرده اند.  نگه داشته اند
است فعال کارگری فکر کند که حاال که رسکوب هست می توان از همین تشـکـل هـای مـوجـود 

مگر اینطور نـیـسـت کـه فـعـالـیـن .  کارگری استفاده کرد، شاید بشود از این طریق به جایی رسید
سوال من این اسـت .  شوراهای اسالمی کار و یا خانه کارگر را دستگیر می کنند و یا اخراج می کنند

که تفاوت این نوع فعالیت در شوراهای اسالمی و در خانۀ کارگر و این فعل و انفعاالتی که به هـر 
حال در کنرتل دولت هستند با کارگری که شورای اسالمی را همکار رژیم می دانـد و رادیـکـال و 
کمونیست است در چی هست؟ به هر حال هر دو از حقوق کارگران دفاع می کنند اما چه تفاوتی 
دارند و از نظر فعال کمونیست طبقه کارگر کدام سازمان می تواند به خود بگوید سازمان طـبـقـه 

 !کارگر است و با این تشکل هایی که االن موجود هستند چه تفاوتی دارد؟ امان کفا
 

یکی اینکه قبول بکنیم که بطور واقـعـی .  ببینید من فکر میکنم که دو فاکتور وجود دارد   : امان کفا
مهـم .  هر کجا هر کسی که صاحب کار است، باالخره اجبارا با یک رویارویی با کارگر مواجه میشود

کارفرما، بهرحال باید با کارگر به یک نتیجه و یک رابطـه واقـعـی .  نیست رسکوب چقدر وجود دارد
 . و برای اینکه به آن رابطه برسد، منی تواند برود و با جمع کل کارگران حرف بزند. برسد

کل رسمایه داری در متام کشورها، حتی در ایران، باالخره مجبور است برود و به یک رسی از آدمـهـا 
میخواهم بگویم که اگر قبول بکنیم، و .  بگوید بیایید با هم حرف بزنیم، و به یک نتیجه ای برسیم 

این فرض را درست بدانیم، که مبارزه طبقاتی به یک شکل اعرتاضی اش همیشه وجـود دارد، منـی 
مجبور است و این کار را هـمـیـشـه .   تواند حتی خود بورژوازی با کارگر بدون تشکل رابطه بگیرد

 . میکند، و تشکلی را بوجود میآورد
در ایران به این خاطر که بتواند رسکوب اش را اعامل کند، کاری که میکند این است که آن تشـکـل 
هایی را که کارگران خودشان میتوانند بسازند، و خودشان مناینده برای خودشان بگذارند، جلوی این 

میخواهد بگویـد .  کل شوراهای اسالمی و حتی خانه کارگر، به اعتباری به این بهانه است.  را میگیرد
اوال تشکل الزم است،  و در همه جای دنیا رسمایـه داری ایـن را :  که او به رسیمت می شناسد که

اینکـه .   این نقش و جایگاه آنها است.  میداند، ولی کاری که میکند میخواهد تشکل از خودش باشد

٣٤  

 سمينار جنبش کارگري

البته تالش های دیگری در مراکز دیگری حداقل در سطح اعـالم .  رشکت واحد و هفت تپه اشاره کرد
هیأت مدیره های اتحادیه ها و دیگر مراکز کارگری از تشکل زنان در جنوب تا اتحادیۀ کارگران در 
جنوب، در سطح مدیایی طرح شد ولی متاسفانه در همین سطح باقی ماند و بعد از آن شاهد هیچ 

تجربه هیأت های منایندگی و از جمله این دو تشکـل کـارگـری و .   تحرکی از سوی آنها نبوده ایم 
اعالم کردن تعدادی بعنوان منایندۀ خود که در پروسه ای بعنوان سندیکای هفت تپه و سـنـدیـکـای 
رشکت واحد اعالم موجودیت کردند، با همه فعالین آنها و هیئت های منایندگـی اعـالم شـده زوم 

... کردند و پروسه دستگیری و پرونده سازی و اخراج از کار، یعنی گرو گرفنت نان خانواده هایشان و
در نهایت و علیرغم اینکه این تشکالت با فداکاری زیاد فعالین این دو تشکل تـا بـحـال .  رشوع شد

ولی بطور واقعی رابطۀ فعالین اصلی و بنیانگذاران این تشکل ها را با تودۀ کـارگـر  ٬رسپا مانده اند
تالش میکنند رابطۀ فعال کارگری را بـا .  قطع کردند و این سیاست عمومی رژیم در این زمینه است

مرکز کارگری قطع کنند، زندان و اخراج از کار و پرونده سازی شیوه معمول و همیشگـی اسـت و 
این سیاستـی اسـت .  نهایتأ تشکل را در موقعیتی قرار می دهند که خودبخود بی خاصیت می شود

در نتیجه االن و در وضعیت کنونی سندیکا سازی و اعـالم .  که جمهوری اسالمی به پیش برده است
البته در مورد انجمن های صـنـفـی .  هیئت های موئسس جواب نیست و این عمال ثابت شده است

در بعضی از جاها به دلیل قانونی بودن این تشکالت بعضی از فعالین کارگری در مـراکـز کـوچـک 
که در کردستان خیلی برجسـتـه "  خباری ها "  کارگری سعی کردند که به نام انجمن صنفی از جمله 

بود، سندیکاهای خودشان را درست کنند و بطور واقعی کسانی که پای این حرکت رفـتـنـد الـزامـأ 
رژیمی نبودند و بخشا از فعالین دلسوز طبقه کارگرند که از انجمن صنفی و قانونی بـودن آن بـه 

در وضعیت کنونی من فکر می کنم هیـچ تشـکـل .  عنوان محملی برای اتحاد خود استفاده میکنند
و یا بدون ایـنـکـه  ٬کارگری بدون اینکه بتواند توده کارگر را بسیج بکند و به اراده آنها متکی باشد

مجامع عمومی کارگری و رشاکت تودۀ کارگران را با خود داشته باشد، هر انجـمـن و هـر هـیـأت 
مدیره ای را هم اعالم کنند فورأ با مشکالتی طرف می شود که هیأت مدیره رشکت واحد و هـفـت 

 . تپه با آن طرف شدند
 

منونه برجسته در این زمینه تجربه اعتصابات کارگران پرتوشیمی در جنوب است که بیست و چـنـد 
آنها آگاه بودند که با توجه به تجارب قبلی تر اگـر . نفر را بعنوان مناینده برای مذاکره انتخاب کردند

. سه یا چهار نفر را بعنوان هر هیأتی علم کنند، دستگیر شدن و اخراج آنها بخشی از مسئله اسـت
در این دوره در مامنعت از تشـکـل هـای مسـتـقـل کـارگـری ...  متام تالش رژیم و خانه کارگر و

دستگیری و اخراج فعالین کارگری و قطع رابطه آنها با کارگران و فاصله انداخنت میان آنها و تـوده ٬
همزمان  و در موقعیت کنونی تالش میکنند تشکل های ضد کارگری و تشـکـالت .  کارگر مرکز است

رستاپا رژیمی مثل شوراهای اسالمی کار، انجمن های اسالمی و کانون عالی انجمن صنفـی کـه در 
را بعنوان ظرفی که مبارزات کارگر را در چهارچوب آن حفظ کننـد  ٬دوره احمدی نژاد درست کردند

 .به خورد طبقه کارگر دهند و آنرا مهار کنند
اگر راهی در مقابل این وضعیت که من فکر می کنم تنها راه تصمیم گیری جـمـعـی کـارگـران در 

اگـر ایـن  ٬مجامع عمومی و وصل شدن به هم از طریق فعالین و رهربان کارگری خودشـان اسـت
کـارگـر احسـاس  ٬صورت نگیرد به نظر من محتمل است در یک دوره ای و در نبودن هیچ تشکلی
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. این یک مسئله سیاسی است.  رسیممی ه یک جایی بو در خالل این پروسه !  قانونی نگاهش داریم
اگر این مسئله حل نشود آن امکانگرایی که شام میگوئید بر رس جاي خود باقي اسـت و مـحـمـل 

 .این را باید حل کرد تا بشود گام بعدي را بر داشت. ادامه زيست گرايشات ديگر مي شود
 

دقیقأ سوال همینجاست که طبقه کارگر چطوری می تواند یقۀ خودش را از دسـت  : مظفر محمدی
از هامن روز اول که پای کارگر به کارخانه باز می شود و رشوع بـه کـار .  این تشکالت زرد رها کند

می کند، حاال سه ماه باشد یا شش ماه یا دو روز، فورأ به این فکر کند که من چکار کنم و چـطـور 
ما تجربه کارگران کوره پز خانه ها را داشتیم که آنها هم موقت هستند و می دانند کـه .  متحد شوم

سه ماه آنجا کار خواهند کرد ولی اولین کاری که آنجا انجام می دهند این است که مجمع عمومـی 
مـنـتـهـی .  تا بدانند دستمزدشان در آن سال چقدر اسـت)  که تجربه آن هست (  سازمان می دهند 

طرفداران سندیکا می گویند که همین انجمن های صنفی که االن موجود هسـتـنـد خـودشـان بـه 
مثل انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو که اعرتاضی را بـرای بـرگـردانـدن .  نوعی سندیکا هستند

انجمن های کارگری را دولـت .  و می گویند که این هامن سندیکا است.  رئیس انجمن سازمان دادند
خوب اگر این واقعیت داشته باشـد .  پذیرفته و مدعی است که  ده میلیون کارگر تحت پوشش دارد

ما از یک طرف انجمن های صنفی داریم که ده میلیون کارگر تحت پوشش دارند، خانـۀ کـارگـر و 
در نتیجه .  شوراهای اسالمی کار را داریم که آنها هم می گویند ده میلیون کارگر تحت پوشش دارند

این از نظر بورژازی و یا حتی بخش رفرمیست طبقه کارگر به این معنی است که کارگر مـتـشـکـل 
حاال راجـع .  منتهی حقیقت این است که این نهاد ها در واقع امتحان خودشان را پس دادند.  است

به انجمن های صنفی هنوز می توان پرسید که جای بحث است یا نه ولی سوال اینجاست که نقش 
گرایشات مختلف برای اینکه طبقه کارگر صاحب سازمان مستقل خودش شود چیست؟ حتی بخـش 
هایی از طبقه کارگر می گویند که مجمع عمومی تشکل توده ای نیست و می گویند که منی شـود 

سوال مـن اوال  در .  هر دفعه پانصد نفر یا هزار نفر یا ده هزار کارگر را زیر یک سقف جمع کرد
مورد چگونگی موقعیت و جایگاه انجمن های صنفی در رشایط کنونی طبقه کارگر است و ثـانـیـأ  
مجامع عمومی کارگری را  چگونه می تواان به مهمرتین ابزار توده کارگران در مبارزه شان تـبـدیـل 

 !کرد ؟  آذر مدرسی
 

اوالً حساب خانه کـارگـر و شـوراهـای .  به نظر من دو مسأله را باید از هم جدا کرد  : آذر مدرسی
شوراهای اسالمی و خانه کارگر از هـامن بـدو .  های صنفی را باید از هم جدا کرد اسالمی و انجمن

پروسه رسکوب انقالب بعنوان ارگانهای جاسوسی جمهوری اسالمی برای رسکوب کارگر در محیط کار 
هـا  امروز اگر امیدی به این نهادهای هست و یا بعنوان امکانـی بـه آن.  و مراکز تولیدی ایجاد شد

شود و رساغشان میروند، نه از این رس که نهادهایی کارگر هستند بلکه بـرعـکـس طـبـقـه  نگاه می
کارگر از رس امکانگرایی و  به این دلیل که اتفاقاً چون این نهادها بخشی از خود رژیم اند و نتیجتـاً 

فکر میکنم طبقه کارگرماهیت این دو نهاد را خیلی خوب میشـنـاسـد و بـه .  امکاناتی دارند، است
همین دلیل خانه کارگر تهران در کنفراس ساالنه اش گفته است که بطور مـرتـب عضـو از دسـت 

ای برای بهـبـود  ها اساسا از رس امکانگرایی و دست بردن به هر وسیله ارجاع کارگران به آن.  میدهند
 . وضعیت خود، است
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 . آیا میتوان از این تشکل ها استفاده کرد یا نه، بنظر من بحث ثانوی تری است
اگـر قـرار ؟ نکته اصلی به رس این است که باالخره کارفرما چطوری میخواهد با کارگر حرف بـزنـد

راهی که طبقه کارگر میتواند یا به راحت تـریـن .  است حرف بزند بايد جايي منایندگاين بوجود آورد
شکلی که میتواند امنیت متام منایندگان واقعی خودش را تضمین بکند، این است که بـعـنـوان یـک 

 . توده کارگر ظاهر شود و مکانيسم آن چيزي نيست جز مجمع عمومی کارگران
مجمع عمومی، از جهت امنیت، به میزان بسیار بیشرتی بعنوان یک تاکتیک در ایران مطـرح اسـت 
تا بعنوان یک مکانيسم جمع شدن علی العموم در همه دنیا؛ شکل جنبش مجمع عمومی،  به ایـن 
اعتبار هم میتواند امنيت را تامني کند و منایندگان را نگاه دارد و هم میتواند رشایط بهرتی را فراهم 

 . این یک بخشی از مسئله است. کند
اما نکته اصلی این است که مجمع عمومی کارگران، به رصف اینکه کارگران بگویند تشـکـیـل منـی 

بـایـد .  باید منظم اش کرد.  باید مرتب اش کرد.  مجمع عمومی را باید بعنوان یک ابزار ساخت.  شود
از کارگران خواست هر مسئله ای را بربند توی مجمع عمومی و به این شکل جنبش مجمع عمومـی 

 . اما باید متشکل شوند. به معنی جنبشی، علی العموم وجود دارد. را ساخت
یک نکته دیگر که شام به آن اشاره کردید، در رابطه با انجمن ها، من فکر مـیـکـنـم کـه بـاالخـره 
کارگرهایی که میخواهند اعرتاض کنند،  میخواهند یک تشکلی را داشته باشند، که ميتواند انـجـمـن 

 .انجام  دهدکار را تا درجه ای این آن انجمن صنفی میتواند و صنفی باشد 
تفرقـه را بـوجـود ، شکل قراردادخود  ی که به کارگران قراردادی برمیگردد، درست است کهیتا آنجا

متام کارگران قراردادی در ایران،  حتی آنهایی که قرارداد سفید دارنـد، و نه   همه جانه میآورد،  اما 
در پروژه های اصلی، عمرانی و غیره، کارگران در سـطـح وسـیـع و .  نیستمدت کارهایشان کوتاه 

اما بقیه جـاهـا، مـدت .  کارگران ساختامنی به درجايت فرق میکنند.  نسبتا طوالنی کار میکنندمدت 
 . زمانی که کار مي کنند خیلی بیشرت است

کـاری را انـجـام ، کارگر بگوید که من اگر بخواهم در آن محیط:   است کهنکته مهم در اینجا این 
و .  دهم و بخواهم رشایط ام را بهبود بخشم، باید بروم و یک چیزی مثل مجمع عمومی را بسـازم

این نیست که اگر رشایط آزاد بشود، میشود مجمع عمومی مسئله  . این امر در ایران انجام منی شود
 . برد میخواهم بگویم ساخنت مجمع عمومي کار میخواهد و کار می. گذاشت یا نه

از مسائلی که رسمایه سعی میکند بوجود بیآورد، این است که کارفرما و دولت سعی میکنند کـه از 
من فکر میکنم خیلی از اینها، با توجه به عـامـل .  به هم نزدیک شدن کارگر به هم، جلوگیری کنند

. اینطوری نیست که منی شود در هر محیطی مجمع عمومی را تشکیل داد.  رسکوب، قابل رفع است
تشکیل مـجـمـع .  مشکل اینجا است.   باید کارگرانی که آنجا هستند قبول بکنند که این جواب است

آنـجـا .  عمومی اجازه ای منی خواهد؛ هیچ نیروی رسکوبی جلوی تشکیل مجمع عمومی را منی گیـرد
رشایـط برای گرفنت و برگزاری  مجمع عمـومـی،  کارگران فکر کنند که اگر مشکل بوجود میآید که 

تـرتـیـب  به اینشان  اعرتاض، و پیش بردن شودمی  دیردیگری باید فراهم شود، و طول می کشد،  
امکان گرایی سمپايت پيدا مـيـکـنـد و آنوقت کارگران به سمت ، نتیجه ای ندهد؛ خوبممکن است 

میخواهم بـگـویـم .  ین استهممن فکر میکنم یک مشکل .  آن تشکلی که وجود داردغ میروند رسا 
از نظر سیاسی یک بخشی از جنبش کارگری، بخصوص بـخـش اما  یک طرف،به مشکل رسکوب که 

! رفرمیست اش، فعالین کارگری را هل میدهد به این سمت که از تشکل های موجود استفاده کنیـم
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منتهی  ایـن تـوهـم، کـه .  تا آنجایی که غیردولتی است تالشهای خیلی معتربی است. .  صنفی و  
میشود در ایران انقالب کرده، با کارگری که  شورا درست کرده، شام میتوانید به مدل ترکـیـه حـتـی 
اتحادیه کارگری با یک ساختار  قانونی درست کنید و یک هئیت مدیره بگذارید آنجا که بنشینند و 

 !  جلسه بگیرند و تصمیم بگیرند، این توهم محض است
 

در نتیجه مشکل چـی اسـت، مشـکـل .  سندیکا رشکت واحد را هم تحمل منی کند.  تحمل منی کند
ما هم بدمان منی آید، کـه اگـر فـرض .  بنظر من نسخه غلطی است که برای ایران جواب منی دهد

. منتهی می ببنیم که چه به روزشان میـآورنـد. کنید یک سندیکایی قانونی هم باشد و کارش را بکند
این  جا است که مسئله مجمع عمومی، که هم ممکن است و هم وسیع ترین توده ها را متشـکـل 

مجمع عمومی که برای ایران رسیع ترین جواب است، منـی تـوانـنـد کـاریـش .  میکند، جواب است
بکنند، منی توانند هرروز همه  پانصدتا کارگر را بگیرند، ممکن است یک جـایـی یـک کـارگـری را 

 ... ...دستگیر کنند 
 

 ) جنبش مجمع عمومی(چرا پامنی گیرد این  جنبش؟  :مظفر محمدی
 

، این طرف و آن طرف، منونه هـای مـوفـقـی ازش ) جنبش مجمع عمومی( جنبش  این: ثریا شهابی
دست بـاال پـیـدا کـردن یـک .  بنظر من دست باال پیدا کردن یک  گرایش متوهم است.  داشته ایم

گرایش بسیار بسیار متوهم است، از امکاناتی که طبقه کارگر دارد و الگو برداری غلط از جوامـعـی 
 . که برای ایران جواب منی دهد

 
از یک طرف مـی .  ببینید االن وقتی شام تصویر ایران را نگاه میکنید، یک واقعیت متناقض را دارید

بینید که حقوق کارگر را منی دهند، قرارداد های موقت دارید، ماه به ماه حقـوق کـارگـر را منـی 
دهند، و بعد هم شخصیت های کارگری و سندیکاهای فوق العاده میلیتانتی دارید که رهرب سندیکا 

در صورتی که با رهرب سندیکا در برزیل منی توانند این کـار را !  را میگیرند و زبانش را قطع میکنند
خوب، بعد میپرسند، که اگر طبـقـه کـارگـر .  در ایران منیشود مثل برزیل سندیکا درست کرد.  بکنند

ایران چنین محصوالتی بیرون میدهد، اگر میشود این کار ها را کرد، چرا منی تواند حداقـل تشـکـل 
آنوقت این سوال میاید روی میز رهربان بخش رادیکال سوسیالیست طـبـقـه .  خودش را داشته باشد

 .  کارگر، که االن وقت اش که بگوئند که این راه حل برای ایران  کار منی کند
 

منی شود هزار کارگر را هردفعـه جـمـع .  میگویند که مجمع عمومی تشکل نیست : مظفر  محمدی
 . کرد

 
سنتی دارد، در تردیونیسم، در جـنـبـش .  میگویند، برای اینکه آن راه دیگر، سنت دارد:   ثریا شهابی

حرب توده از .  و از نظر احزاب سیاسی در ایران هم،  صاحب دارد.    سندیکالیست در خارج کشور
از نظر سیاسی دامن زدن به این توهم که هـمـچـون چـیـزی .  نظر سیاسی، اساسا مشوق این است

 .میشود، حزب توده در راس اش است
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ها از طریق  این نهادها علیرغم تالش رژیم برای کنرتل آن.  های صنفی متفاوت است وضعیت انجمن
هـای صـنـفـی  شورای عالی انجمنهای صنفی، هنوز درجه ای از استقالل را دارند، نتیجتـاً انـجـمـن

نتیجتاً تفاوتی هست بین انجمنهای صنفـی .  ای از استقالل را برای کارگران باز کرد امکاناتی با درجه
های صنفی را میتوان بعنوان ارگانهای زرد و نیمه دلـوتـی  انجمن.   و شوراهای اسالمی یا خانه کارگر

در نتیجه رابطه طبقه کارگر با ایـن .  نام برد اما دو نهاد دیگر ارگانهای جاسوسی و رسکوب رژیم اند
. … شود از این نهـادهـا کـرد و  ای که می نهادهای زرد همیشه تابعی از توازن قوا، میزان استفاده

ها را تـحـت کـنـرتل  در مورد انجمنهای صنفی جمهوری اسالمی به شدت تالش میکند که آن.  است
اما در عین حال شاهد تالشهایـی .  ها ندهد خود در  بیاورد و امکان ابراز وجود غیر رژیمی را به آن

 . های صنفی،  در غیاب تشکلهای توده ای، برای پیشربد امر مبارزه هستیم برای استفاده از انجمن
 

. ای ایجاد منیشود و یا مجمع عمومی شکل منـیـگـیـرد در مورد بخش دوم سؤال که چرا تشکل توده
قرارداد موقت برای کـارگـران بـه ایـن .   فکر میکنم تفرقه در میان طبقه کارگر مانع اصلی نیست

کارگران با قرارداد موقت میتوانند سالـهـا در .  معنی نیست که هر شش ماه یا یکسال بیکار میشود
صنعت نفت به پیامنکارهای مـخـتـلـفـی .  یک مرکز تولیدی و بر رس یک شغل مبانند و شاغل باشند

کـارگـرانـی .  واگذار شده و بخشی از کارگران هم قرارداد موقت دارند و سالها است آنجا کار میکنند
قرارداد موقت به معنی .  که قرارداد موقت دارند جای دیگری حقوق و امتیازاتی را از دست میدهد

بلکه اساساً نا امنی شغلی و بعد هم از دست دادن امیتازاتی است که کـارگـران .  کار موقت نیست
. ای این نوع از تفاوتها یا شکافها  مانـع نـیـسـت در نتیجه برای تشکیل تشکلهای توده.  ثابت دارند

مشکل ضعف گرایش ما و فعالین این گرایش در مـقـابـل .  مشکل را باید جای دیگری جستجو کرد
بطور منـونـه بـه . در مورد عامل رسکوب هم به نظر من مانع اصلی نیست. گرایش رفرمیستی است

سندیکای شان را زده اند، نه متکـی اسـت .  تشکلهای موجود نگاه کنید به هفت تپه و رشکت واحد
به مجمع عمومی، نه کارگر محیط خود را در تصمیم گیری دخیل میکنند و به جای آن با اتـکـا بـه 

اند و وقتی این عده را  سنت بورکراسی و سندیکالیستی هیئت مدیره ای، آنهم دائم، را انتخاب کرده
 . سیبل میکنند و رضبه میخورند رسکوب بعنوان مانع برجسته میشود

 
اپـدیـت، درگـیـر در   اوالً همه کارگران محیط کار را  بطور دائـم.  مجمع عمومی دو خاصیت دارد

شـام هـر .  ثانیاً یک حاله قوی برای منایندگان کارگران درست میکنـد.  مسائل محیط کار نگه میدارد
در .  دو جنبه از فعالیت و مبارزه روزمره کارگر بگیرید رسکوب آنرا ممکن و سـاده خـواهـیـد کـرد

مقابل سنت بورکراتیک سندیکایی مجمع عمومی میتواند بهرتین ظرف دخالت دائـم کـارگـران در 
 .مسائل، مبارزه و تصمیم گیری و حفظ رهربان کارگری است

 
 ثریا شهابی، نظر  شام در این مورد چیست؟: مظفر محمدی

 
من فکر میکنم هامنطور که رفقای دیگر هم صحبت کردند، مسئله تالش برای درسـت  : ثریا شهابی

. ماندنی برای طبقه کـارگـر ایـران اسـت (structure)" اسرتاکچر" کردن یک ساختار قانونی  و یک 
تالشهایی که میشود، بنظر من هرتالشی که میشود، سندیکا و انـجـمـن .  چنین چیزی اتقاق منی افتد
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کارگر کمونیست یک سنگر است، یک سنگر دامئی علیه رسمایه داری است که هم نیروی کل طبقه 
کارگر را با خود دارد و همه در جنبش مجامع عمومی عضو هستند و هم رهربی آن در درون خـود 
طبقه فعال است، سنگر کل کارگران است و منی توانند تعطیلش کنند، هیئت مدیرۀ دائم ندارد کـه 

مجامع عمومی منظم کارگری اساس شـوراهـای واقـعـی .  در صورت دستگیر شدن کارشان متام شود
این تـفـاوت آشـکـار ایـن .  کارگر در آینده است برای جنگ نهایی با رسمایه داری و لغو کار مزدی

و آن یکی هم سازمانی است که وجود دارد بـرای "  کار و رسمایه "  سازمان است برای جنگ دامئی 
که اگر کارفرما رضر می کند کارگر باید تاوان آن را بپردازد و مزد نگیرد گویـا "  کار و رسمایه "  آشتی 

در نتیجه به نظر من این تحرک وجود دارد، هم سنت آن و هم .  منفعت کارگر و کارفرما یکی است
نیروی آن بالقوه وجود دارد منتهی یک کار جدی فعالین کمونیست کارگری می خواهد که به رساغ 

 .این قضیه بروند
 

الخره سـی سـال ااگر با این فرض برویم جلو که کارگر که میداند خانه کارگر کجا است؛ ب :امان کفا
مـجـمـع مـی دانـد کـه  دوما اینکه.  تجربه دارد، و کسی که در آن محیط باشد به اين آگاه است

الاقـل  .  من فکر میکنم این را هم کـارگـر مـیـدانـد!  عمومی میتواند یک حائلی برایش  بوجود آورد
 . تجربه انقالب را پشت رسش دارد

 
ی مـا، واقعا این سوال میآیـد جـلـو ؟ سوال این است که خوب چرا مجمع عمومی تشکیل منی شود

آیا باید اقناع کرد؟  یعنی یک عده ای درک منی کنند؟ من پس .  استدر دست که  همه چیزش چون
مجمع عمومی کـه " مثالی که شام زدید که  یک عده میگویند که .  فکر میکنم این یک مشکل است

همه کـارگـران کـه منـی " چون "  مجمع عمومی منی تواند جواب دهد" یا اینکه و  " منی شود جواب
وقتی صحبت از منایـنـده کـارگـران . کل جنبش اتحادیه ای استها، بحث  ، این بحث"توانند بیآیند

 . میکند، عینا مثل دولت، کارگران را جدا میکند  از مناینده اش
 

. نند جـای دیـگـریمیگوید باید منایندگان تافته جدا بافته بنشینند کنار، باال قرار بگیرند و بقیه بنش
تصور کارگر است، افق کارگر است، دعـوای .  سیاسی استای  میخواهم بگویم که این اساسا مسئله

یک نفر فکر کند که مسئله بر رس این است که یـک عـده  ممکن است.  درون جنبش کارگری است
امـا .  ای نشسته اند دور هم، و دارند بین ده تا چیز انتخاب میکنند تا ببینند که کدام بـهـرت اسـت

اگر که طـبـقـه کـارگـر ایـن را .  حاصل یک دعوا و کشمکش استخود پاسخ، .   این نیستمشکل 
پس طبيـعـتـا  نیاز دارد،و به آن  میداند که رسمایه میخواهد متشکل شود و باید مناینده معرفی کند

وقتی مجمع عمومی را بعنوان جواب انتخاب منی کند، نشان میدهد که .  کارگر هم به این نیاز دارد
بر رس این تشکل ، میخواهم بگویم که مشکل بر رس نوع تصمیم  . جای دیگری وجود دارددر مشکل 

و اگـر کـارگـر .  یک دعوای سیاسی و جـنـبـشـی اسـت.  دعوای انتخاباتی نیستیا یا آن تشکل و 
کمونیستی که در ایران هست، این را به رسمیت بشناسد، آنوقت می بیند که وقـتـی صـحـبـت از 

اما اگر فکر کند که نـه مـن فـقـط بـایـد .  مجمع عمومی میکند، باید برایش ده تا کار دیگر بکند
این يک بحث سیاسی است که  دسـت کـارگـر .  انتخاب بکنم، آنوقت یک چیز دیگر از آب درمیآید

 .کمونیست را می بوسد
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 که سندیکا میشود درست کرد، در ایران ؟ : مظفر محمدی
 

. که جنبش سندیکایی در ایران میشود راه انداخت و رفت و برویم و قانونی اش بکنیم : ثریا شهابی
شام منی توانید قانونی اش کنید منی توانید ساختار قانونی هیچ سلسله مـراتـب سـازمـانـی را بـه  

 .  جمهوری اسالمی  تحمیل کنید
شوراهای اسالمی یک  سازمان سیاسی حاکمـیـت اسـت در .  االن من دلیل اش را میگویم چه است

مثـل وزارت .   مثل وزارت بهداشت است، انتخاب کارگر نیست.  سازمان کارگری نیست.  طبقه کارگر
جمـهـوری !  انجمن های صنفی را مطرح کردند، تا باالخره کارگر دست از سیاست بکشد.  دفاع است

! احتیاج داشت که بربدش  جـنـگ!  اسالمی احتیاج داشت که کارگرهم، برای سیاست در میدان باشد
االن تالش میکنند و میخواهند انـجـمـن هـای !   بربدش مراسم خمینی و بربدش فالن مراسم سیاسی

کـه ایـن هـم !  صنفتی را، به اصطالح آلرتناتیو خودشان را، بعنوان یک تشکل غیرسیاسی بـدهـنـد
 . برایشان خطر است

 
من میگویم که مجمع عمومی تجربه ای اسـت .  می پرسید که چرا مجمع عمومی جواب می دهد

نشسته اند تصمیم گرفته انـد و اجـرا .  در دروان انقالب داشته است.  که کارگر ایرانی داشته است
االن وقت اش است که بخش کارگران رادیکال سوسیالیستی که، بنظر من گاهـا مشـغـول .  کرده اند

نوع دیگری از مبارزه اند و مشغول مبارزه ای اند که چپ   حاشیه جامعه مشغول اش بود، بـرونـد 
 .  و تشکل هایی درست کنند که ممکن است

  
قبل از اینکه به سوال بعدی برسیم نکته ای را در همین رابطه بگویم و آن ایـنـکـه  : مظفر محمدی

اینکه شوراهای اسالمی و خانۀ کـارگـر نـهـاد .  به نظر من در طبقه کارگر دو نوع تحرک وجود دارد
رسکوب هستند یا نهاد های جاسوسی در میان آنها فعایت می کنند یک واقعیت اسـت ولـی سـه 
دهه بعنوان تشکل های کارگری و حتی بعضأ برای حقوق کارگر سینه چاک کردند و فرضأ هر سـال 
می آیند و می گویند که حقوق یک میلیون تومان برای خانوادۀ کارگری جواب منی دهد و کـارگـر 
باید دو میلیون دستمزد بگیرد، بعد که بیست درصد می گیرند می گویند که ما تالش خـودمـان را 

در واقع این تشکل ها تشکل های بورژوایی هستند که می خـواهـنـد کـارگـر و .  کردیم ولی نشد
جنگی ندارند با همدیگر و می گویند می سازیم و در کـنـار .  بورژوا را با هم آشتی طبقاتی بدهند

در این شکل به اصطالح سازماندهی، دولت و کارفرما و .  همدیگر داریم جامعه را به پیش می بریم
خانه کارگر در یک طرف هستند و طبقه کارگر در طرف دیگر و متاسفانه این در جامعه ایران جـا 

در این میان  یکی تاثیر زور و رسکوب توسط حکومت است و بخش دیگر آن تـوهـم .  افتاده است
منتهی راه دیگری کـه وجـود دارد ایـن .  طبقه کارگر است که فکر می کند راه دیگری وجود ندارد

که مثأل اگر ( است که طبقه کارگر تشکل را برای امر دیگری می خواهد نه برای آشتی با رسمایه دار 
طـبـقـه کـارگـر ).  امسال بیست درصد یا سی درصد هم گرفتیم دیگر کار امساملان متام شده است 

تشکل را برای این می خواهد که بعنوان طبقه پا به میدان بگذارد، چه برای مطالبات روز، چه برای 
در نتیجه این یک فشار و اعـرتاض .  دخالت در عرصۀ سیاسی و چه برای قدرت سیاسی و آینده اش

دامئی است و وقتی که ما می گوییم شورا ، سندیکای مستقل یا جنبش مجمع عمومی، ایـن بـرای 
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اضافه دستمزد اعتصاب کند که هامن را هم فردا به هزار شکل دیگر از او پس می گیرند و یـا در 
جنبشی که می گوید می خـواهـم بـه .  توازن قوای دیگری ده قدم طبقه کارگر را به عقب میرانند

روزی که اسپارتاکوس تصمیم گرفت علیه برده داری قیام کـنـد رفـت و .  بردگی مزدی خامته بدهم
جنبش شورایی یا مجامع عمومی بعنوان نطفه هـای اولـیـۀ .  جنبش علیه برده داری را سازمان داد

دخالت مستقیم کارگر در همه تصمیامت و با رای مستقیم عـالوه  ٬دخالت کارگر در رسنوشت خود
جواب یک جنبش معین است کـه  ٬بر تالش برای بهبودی در زندگی و اصالحتی به نفع طبقه کارگر

جنبش شورایی جواب جنبش مشخصی است برای لغو بـردگـی .  با جنبش اتحادیه ای متفاوت است
و اینکه امروز چکار کند و از کجا رشوع کند باید کل طبقه کارگر را در رسنـوشـت خـودش .  مزدی

دخیل کرد و افق دیگری را در مقابلش قرار داد و گفت که این جواب جنبشی است که می خواهد 
 .به بردگی خامته بدهد

 
سالهاست که گرایش موسوم به کمونیسم کارگری در جامعـه ایـران فـراخـوان بـه  : مظفر محمدی

جنبش مجامع عمومی کارگری می دهد و آن را تبلیغ  می کند و توضیح می دهد و تالش می کننـد 
فرصت های تاریخی هم مـعـمـوأل بـرای ایـن نـوع .  که شکل بگیرد و شاید این تنها راه حل است

حتی برای کارهای قانونی و علنی، برای سندیکا، برای انجمن و یا برای هر نوع .  تحرکات وجود دارد
آیا .  مثأل روحانی می گوید که تشکل کارگری آزاد است و دولت حق ندارد در آن دخالت کند.  کاری

این یکی از آن فرصت ها نیست که کارگر، انجمن ها، سندیکاها و جنبش مجامع عمومی خودشـان 
 !را سازمان بدهند؟ آذر مدرسی

 
ما مخالف یک سنت مـعـیـن .  ما مخالف تشکیل سندیکا یا هیچ نهاد کارگری نیستیم  : آذر مدرسی

ما مخالف رفرمیسمی هستیم که در زمینه تشکل کارگری با خود بورکراسـی را مـی آورد، .  هستیم
ای عمیق بین این رٔوسای سندیـکـا و طـبـقـه  رهرب کارگری را تبدیل به مدیر و رئیس میکند، فاصله

شود کـه منـونـه آنـرا در سـنـت  کارگر و بیگانگی عمیقی بین این مدیران و توده کارگر ایجاد می
 . شود دید سندیکالیستی اروپا می

 
گیری چنین تشکلهایی بعنوان نهادهایی پایدار در ایران ممکن است، بـه نـظـر مـن  آیا شکل  اینکه

از ایـن .  بورژوازی ایران نه فقط سندیکا که هیچ نوع تشکل ثابت و قانونی کارگری را قبول منیکنـد
نظر این تصور که طبقه کارگر میتواند تشکلی قانونی بزند، آنرا ثبت کند، عضو بگیرد و جلساتش را 
تشکیل بدهد و هیئت مدیره ای انتخاب کند و این تشکل پایدار خواهد بـود و وبـورژوازی آنـرا 

تشکیل مجـمـع عـمـومـی چـنـیـن .  تجربه ایرنا نشان داده است. تحمل خواهد کرد واقعی نیست
هـر .  ای را الزم ندارد، احتیاجی به ثبت کردن ندارد، احتیاجی به ثبت نام کردن کارگران ندارد پروسه

کارگری در  محل کار خودش بطور اتوماتیک عضو مجمع عمومی است، هر کارگری میتواند مناینده 
مجمع عمومی شود،  هر کارگری که درمنایندگی کارگر را بکند و کارگران به او اعتامد کنند میتوانـد 
بعنوان مناینده کارگر انتخاب شود بدون اینکه دولت بتواند او را سـیـبـل کـنـد و مـورد تـعـرض 

هیچ سلسه مراتب اداری و بوروکراتیکی برای عضو شدن، مناینده شدن و غـیـره وجـود .  قراربدهد
امـا .  اش را غیر ممکن میـدانـنـد معلوم چرا مخالفین مجمع عمومی تشکیل آن و ادامه کاری.  ندارد
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در ادامه ی بخش دوم میز گرد در مورد تشکل یابی توده ای طبقه کارگر، بحث بـر  : مظفر محمدی
رس این هست که تشکل ها و نهاد های رسکوب کارگر مثل خانۀ کارگر و شورای اسالمـی کـار کـه 
حساب خود را پس داده اند، سندیکا را که منی گذارند تشکیل شود و تجربه این دوره نشان داد که 
علیرغم تالش های فداکارانه و بی امانی که برای ایجاد سندیکاهای کارگری صورت گـرفـت هـنـوز 

بخشی از این رشایط کنونی مربوط به رسکـوب جـمـهـوری .  نتوانسته اند که مهر خودشان را بزنند
اسالمی می شود و بخش دیگر مربوط می شود به عملکرد خود سندیکا که تودۀ کـارگـران در آن 
سهیم نیستند و اهرم فشار نیستند و فقط یک هیئت مدیره هست که اگر زورش برسد کارش را می 

و ایـنـجـا .  کند وگرنه یا دستگیر می شوند یا اخراج می شوند که در نتیجه سندیکا تعطیل می شود
دوباره باید رسها را بطرف مجامع عمومی کارگری بر گرداند که در واقع این خاصیـت را نـدارد و 
کارگران منایندگانی را جلو می فرستند و اگر زورشان نرسید برمی گردند و یک عدۀ دیگر را جلو می 

 .خالد حاج محمدی شام بگویید. در نتیجه یک عده سیبل دستگاه های امنیتی منی شوند. فرستند
 

واقعیـت ایـن .  تا جایی که به سندیکا بر می گردد که تجربه نشان داده است  : خالد حاج محمدی
است که رسمایه در ایران یا بورژوازی ایران به این مسأله آگاه است که اگر بـخـواهـد در چـنـیـن 

باید وارد رابطۀ معینی با آنها بشود و تالش می کـنـد کـه ایـن  ٬جامعه ای طبقه کارگر را نگاه دارد
رابطۀ معین را از طریق شوراهای اسالمی کار، خانۀ کارگر و تشکالت دولتی برقرار کند و نه حـتـی 

اگر توجه کنید االن مراکز اصلی صنعتی ایران را شـوراهـای اسـالمـی کـار .  از طریق تشکالت زرد
اول اینکه تالش می کند اینها را جا بیـنـدازد .  حتی انجمن های صنفی هم نیستند.  بدست گرفته اند

و به این مسئله آگاه است و دوم اینکه جنبش اتحادیه ای در ایران با وجود اینکه از یک جـنـبـش 
شخصأ با وجود اینکه نه رفـرمـیـسـت هسـتـم و نـه .  معین است اما حتی منی گذارد شکل بگیرد

سندیکالیست اما آرزو می کردم که ای کاش بیست تا سندیکا در ایران شکل می گرفت و هنوز فکر 
می کردم که چرتی باالی رس طبقه کارگر ایران وجود دارد که از موقعیتی که االن دارد بـه مـراتـب 

ولی حقیقت این است که رژیم جمهوری اسالمی جهـتـش مشـخـص اسـت و جـنـبـش .  بهرت بود
در واقـع .  سندیکایی و جنبش اتحادیه ای هم خواست های یک جنبش معینی را منایندگی می کند

همه اینها ابزاری هستند برای پیشربد مبارزات طبقاتی طبقه کارگر و این بستگی به ایـن دارد کـه 
کسـی کـه افـق .  در این مبارزه چه افقی را جلو روی خودت گذاشـتـه ای)  بستگی به شام (  شام 

دلیلی هم منی بیند که بنـیـادهـای  ٬روبروی خودش را در ذره ای بهبود در حاکمیت فعلی می بیند
حاکمیت توده ای طبقه کارگر یا دخالت عمومی طبقه کارگر را ایجاد کند و می خـواهـد جـنـبـش 

ایـن .  اتحادیه ای راه بیفتد مثل اروپا که منایندۀ اتحادیه هم در قراردادهای کار حضور داشته دارند
چیزی است که جنبش اتحادیه ای دنبال میکند و همین االن در دنیا شاهد آن هستیم و در هـیـچ 

اما جنبش مجامع عمومی جدا از مقدور بودن آن و .  موردی طبقه کارگر صاحب چیزی نشده است
جواب دادن به رشایط پلیسی و مامنعت از سیبل شدن یک تعداد بعنوان مناینده کارگران و صـف 
بسنت در مقابل نهادهای امنیتی برای حفاظت از رهربان کارگری، جواب یک جنبش مشخصـی هـم 
هست که می گوید امر طبقه کارگر این نیست که تا ابد و نسل به نسل هر روز برای چنـد درصـد 
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تصويری که هست اينست که مناينده ای که قرار است انتخاب شود بايد اکرثيت مـردم را هـمـراه 
می گويند که بايد اقليت بـحـث .  يعنی بطور واقعی اين هامن تصوير دموکراسی است.  خود بياورد

ایـن بـه .  اکرثيت را گوش بکند؛ اما تصوير کمونيست ها چيست؟ مجمع عمومی شورای پايه اسـت
. اين معنا نيست که هر تصميمی که مجمع عمومي بگريد، خود بخود به نفع طبقـه کـارگـر اسـت

بلشويک ها يک زمانی گفتند قدرت به دست شوراها؛ يه زمانی گفتند کـه شـوراهـا اصـال جـواب 
 . نيست

يک تصور اينست که اگر قرار است کاری انجام شود، خوب منی شود که همه با هم راجـع بـه آن  
کل دعوای مجـمـع !  تصميم گرفت؛ بايد مناينده انتخاب کرد که بجای بقيه تصميم بگريد و عمل کند

يک تصوری  پارملانـی از .  عمومی تا جايی که به کمونيست ها بر می گردد خالف اين داستان است
اين تصـور را .  ماجرا است، که يک عده ای قرار است مناينده شام شوند و جای شام تصميم بگريند

در صـورتـیـکـه .  به طبقه کارگر فروخته اند که مناينده های کارگران بايد بجای آنها تصميم بگـرينـد
اگر مناينده را نه بعنوان کسی که بجای کارگران تصمیم می گريد بلکه کيس که .  ماجرا برعکس است

يـکـی :  نظر کارگران را منعکس می کند در نظر بگرييم، در نتيجه به دو بحث جدا از هم می رسيم
مانند منايندگان پارملان يا مجلس که تصميم می گريند مثال به جنگ عراق بروند درحالیکـه مـردمـی 
که انتخابشان کرده اند ممکن است اين تصميم را قبول نکنند؛ اين هامن تصويـری اسـت کـه در 

مناينده :  تصوير کمونيستی اما چيز ديگری است.  قالب سنديکا می خواهند به طبقه کارگر بفروشند
کسی است که نظر کارگر را منعکس ميکند؛ رصفا موافق نيست بلکه همفکر و همجهت کـارگـران 

تنها با این تصویر است که نياز به مجمع عمومی که کارگر بتواند در آن دخيل باشد احساس .  است
اگر قرار باشد کسی با مناينده کارگران صحبت کند آنوقت رس آن مسئله معـني، ايشـان .  خواهد شد

آنـوقـت بـرای کـارگـر .  مناينده کارگران است چون اساسا منافع و نظر کارگران را بازتاب می دهـد
 .مکانيسم تصميم گريی و اقدام، يک مکانيسم جمعی است

اما آن تصويری که طرف ميخواهد جلو کارگر بگذارد، این است که انگار مناینده کارگـری مشـغـول 
ايـن .  انگار مشغول فسق و فجور يک رشکت با رشکت بغل دستی است!  بسنت قرارداد با کارگر است

تـا جـايـی کـه بـه .  در واقع دارد تصويرش از مناينده را در قالب دموکراسی به کارگر می فـروشـد
کمونيست ها بر می گردد، يک پايه مهم جنبش مجمع عمومی در هامن انتگره بودن منـايـنـده بـا 

و اگر اين تصوير را کارگر قبول کند در نتيجه نيازمند آن اسـت . توده ای است که انتخاب اش کرده
می خواهم بگويم که مسله رصفا بر رس اين نيست که چرا مجمع عـمـومـي . تا احساس قدرت کند

و اگـر .  خوب است و يا بد؛ برای تشکيل مجمع عمومی منظم، بايد با تصوير و افق ديگري وارد شد
کمونيست ها با يک تصوير روشن و متاميز از تصويرهای رايج دموکراسی بورژوايی ظاهر نشـونـد، 
هيچوقت نه تنها مجمع عمومی با تعريف واقعی آن ايجاد نخواهد شد بلکه در عمل نيز تفاوتی با 

 . سنديکا و ساير اشکال تشکل يابی کارگران نخواهد داشت
 

. نقطه قدرت مجمع عمومی این است که هر کارگری خودش را عضو آن مـی دانـد : مظفر محمدی
فرض کنید اگر کسی بیاد جلو کارخانه و به من بگوید می خواهد با کسی صحبت کنـد و بـپـرسـد 

من جواب می دهم و اگر نتوانستم جـواب بـدهـم مـی .  منایندۀ شام کیست می گویم من هستم
گویم که لطفأ به من وقت بدهید که با کسان دیگری مشورت کنم در نتیجه ایـن نـقـطـه قـدرت 
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پروسه تشکیل سندیکا از دفرتو دستک زدن تا اجازه قانونی گرفنت و عضو گیری و تشکیـل هـیـئـت 
 !. و ادامه کاری چنین تشکلی ممکن است، آنهم در حاکمیت جمهوری اسالمی... …مدیره و 

 
اوالً امید بسنت به ایـنـکـه .  طبقه کارگر هر سازمانی را تشکیل بدهد باید دو مولفه را در نظر بگیرد

این تشکل با اتکا به قانون میتواند تشکیل شود توهم است و ثانیاً اینـکـه بـدون داشـنت مـجـمـع 
عمومی و متکی کردن هر تشکلی به مجمع عمومی امکان ادامه کاری هیچ تشکلی در چـارچـوب 

تجربه نشان داده  که امید بسنت به تشکلهای رسمی و قانـونـی و بـدون .  جمهوری اسالمی نیست
متکی شدن به مجمع عمومی توهم است و طبقه کارگر را از متکی شدن به قدرت واقـعـی خـود 

 .محروم کردن است
 

نـیـسـت    در دنیای واقعی و در رابطه طبقه کارگر و بورژوازی و دولتش قانون آن منت نوشته شده
هامنطـور کـه بـورژوازی و .  بلکه توازن قوا میان این دو طبقه تعیین میکند قانون واقعی چیست

جمهوری اسالمی هزار بار قانون نوشته شده خودشان را زیر پا میگذارند طبقه کارگر هم میـتـوانـد 
ها فراتر برود به رشطی که توازن قوا را به نفع خودش تغییـر  همین قوانین را زیر پا بگذارد و از آن

 .داده باشد و متکی به قدرت واقعی طبقه کارگر در مرکز تولیدی اش باشد
 

اینکـه .  بحث را رس همین مسئله سندیکا و جنبش مجامع عمومی ادامه می دهیم  : مظفر محمدی
سنت سندیکایی تجربه تاریخی طوالنی دارد .  تشکل های دولتی چی هستند حسابشان روشن است

در این سنت، رفقا اشاره کردند که طبقه کارگر بعنوان .  و در واقع امتحان خودش را پس داده است
یک نیروی توده ای، زیاد دخیل نیستند و واگذار می شود به تعدادی و بوروکراسی می شود و بعـد 

زمانی  در مقابل آنها در بعضی جاها سندیکـاهـای انـقـالبـی .  سازش هایی در باال صورت می گیرد
در ایران سندیکا می خواست سازمان پـیـدا .  تشکیل شد حتی سندیکاهای مخفی سازمان پیدا کردند

در کل این سنت چه خوب، چه بد هر کدام به مانع جدی و اساسی بـرخـورد .  کند که اجازه ندادند
کرده که راه حل میانربی ندارد و تنها راه حلی که وجود دارد برای اینکه طبقه کارگر از این تـفـرقـه 
بیرون بیاید جنبش مجامع عمومی است و کسی منی تواند برود و بگوید که فرضأ رؤسای تشکیـالت 
شام را می خواهم دستگیر کنم یا فرض کنید کارگران برای هر مسألۀ معینی مـطـابـق روالـی کـه 
گذاشته اند مجامع عمومی خود را سازمان می دهند و برای هر کار معینی ممکن اسـت تـعـدادی 
مناینده بفرستند که موقتی هستند برای هامن کار و اگر موفق نشدند کار دیگری را به آنها واگـذار 

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که فرض کنید اگـر االن مـن بـروم جـلـو در .  می کنند
) مناینـدۀ کـارگـران (  کارخانه ای که کارگران مجمع عمومی تشکیل داده اند و بخواهم با یک نفر 

صحبت کنم، باید منتظر مبانم که آنها اول مجمع عمومی تشکیل بدهند تا معلوم شود چـه کسـی 
می خواهد با من صحبت کند یا اینکه مناینده ای یا کسی هست که من بتوانم با او صحبت کـنـم؟ 
و اگر مناینده دارند این مناینده چطور و در چه فاصله های معینی کار می کند؟ از امان کفـا رشوع 

 .)می کنم
 

در کـل جـوامـع .  يک مسله را بايد اينجا معلوم کرد؛ و آن اينکه تصوير ها را بايـد ديـد : امان کفا

٤٣ 
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قبل از اینکه سوال آخر را مطرح کنم این را اضافه کنم که در واقع بحث ما یا بهـرت  : مظفر محمدی
است بگوییم فراخوان ما این هست که جنبش مجامع عمومی کارگری برای طبقه کـارگـر ایـران و 

و اگر کسی واقعأ ریگی به کفش ندارد حتـی اگـر .  برای فعالین کارگری از نان شب واجب تر است
می خواهد سندیکا سازمان بدهد یا می خواهد انجمن صنفی سازمان بدهد و هر کـاری کـه مـی 
خواهد بکند اگر به تودۀ کارگر متکی نباشد و آن پشتوانه را با خودش نداشته باشد شکـسـت مـی 

خودش شکست می خورد، دستگیرش می کنند و خودش بی نان و آب می شـود عـالوه بـر .  خورد
در نتیجه فراخوان ما ایـن اسـت .  اینکه نتوانسته کاری هم برای همکاران و هم طبقه ایهایش بکند

که فعالین کارگری و خصوصأ کارگران کمونیست رساغ این جنبش بروند که ساده تـر از هـر کـار 
جنبش مجامع عمومی نیازی به مجوز و تقاضای این که ما را به رسمیت بشناسید ندارد .  دیگریست

سوال آخـر مـن کـه .  هیچکدام ا اینها را ندارد.  و یا اینکه اجازه بدهید که ما جلسه تشکیل دهیم
شاید یک مقدار حاشیه ای هم باشد این است که گرایشی در کارگران هست که می گـویـنـد  کـه 

تشکل های توده ای باید از دولت و .  تشکل های توده ای کارگران از احزاب سیاسی مستقل  است
احزاب سیاسی مستقل باشند و بارها هم شنیده ایم که می گویند مبارزۀ کارگران صنفـی اسـت و 

آیا بطور واقعی این استقالل رضورت دارد یا اینکه نشانۀ حزب گریزی است؟ البـتـه .  سیاسی نیست
بحث من االن این نیست که وارد مبحث حزبیت و غیره شویم بلکه بحث این است که آیـا واقـعـأ 
تشکل های توده ای طبقه کارگری که بوجود می آید باید از احزاب مستقل باشنـد؟ آذر مـدرسـی 

 نظرتان در این زمینه چیست؟
 

بـه .  ای همیشه بحث استقالل این تشکلها از دولـت بـوده بحث تشکل مستقل توده  : آذر مدرسی
در مورد اسـتـقـالل .  ای است علیه قدرت حاکمه و علیه دولت دلیل اینکه مبارزه طبقه کارگر مبارزه

این تشکلها از احزاب سیاسی بحث بر رس کنرتل این تشکها توسط احزاب نیست و فکر منیکنم هیچ 
بحث استقالل از احزاب سیاسی به نظر من گـرایـش سـیـاسـت .  حزب چنین اداعایی را داشته باشد

این گرایش از این واقعیت چشم میپوشد که در مـیـان .  زدایی و حزب گریزی در طبقه کارگر است
طبقه کارگر گرایشات متفاوتی هست و عمل میکند، این گرایشات با هم جدال دارند و هر کدام از 
این گرایشات تالش میکنند رنگ خودشان را به  مبارزه امروز طبقه کارگر به مـبـارزه نـهـایـی ایـن 

کسی کـه اسـتـقـالل از .  طبقه، به افق سیاسی که در مقابل طبقه کارگر باید قرار بگیرد را،  بزنند
ها  این.  احزاب را طرح میکند در درجه اول استقالل از جریانات و احزاب کمونیستی را مد نظر دارد

رفرمیسم و گرایش رفرمیستی را بخشی از دم و بازدم و فعل و افعال طبیعی درون جنبش کارگر به 
رسمیت می شناسد، مبارزه در چارچوب قانون را بخشی از مبارزه طبیعی طبقه کارگر به رسـمـیـت 
میشناسند، مبارزه برای رفرم و اصالحات همگی را بعنوان اجزا الیتجرای مبارزه طـبـقـه کـارگـر و 

اما مبارزه  طبقه کارگـر خـارج از ایـن .  مکانیزم و سوخت و ساز طبیعی طبقه کارگر عنوان میکند
چارچوبها، علیه قوانین رسمی با اتکا به سنتهای رادیکال و کمونیستی و باالخره مبارزه طبقه کارگـر 
برای انقالب کارگری را بعنوان نفوذ گرایش کمونیستی، که  گویا مانند رفرمیسم گرایشی در طـبـقـه 

استقالل تشکلـهـای کـارگـری از احـزاب تـالش .  کارگر نیست، به درون طبقه کارگر عنوان میکنند
رفرمیستها برای مقابله با گرایش کمونیستی و رادیکال در طبقه کارگر و تالش برای سیاسـت زدایـی 

. سیاست و انقالب کارگری هامنقدر امر طبقه کارگر است که اضافه دستـمـزد.  در طبقه کارگر است

٤٦  
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مجمع عمومی است که هر کارگری خودش را عضو یک جمع خیلی بزرگ می داند و می دانـد کـه 
حاال اینکـه تصـمـیـم .  صاحب نظر است، صاحب فکر و تصمیم گیرنده است و امکان دخالت دارد

و نکتۀ دیگر اینکه در مجمع عـمـومـی .  جمعی اشان خوب است یا بد است به جای خود باقیست
در واقـع منـایـنـده .  هم مناینده کسی نیست که در دوره معینی هر تصمیمی که بخواهد بـگـیـرد

ثریا شهابی نظر شام در ایـن مـورد . انتخاب می شود برای اینکه تصمیم جمعی کارگران را اجرا کند
 چیست؟

 
کوتاه میخواستم بگویم، رفقای دیگر هم اشاره کردند که خانه کارگر و شورای اسالمـی،  : ثریا شهابی

میخواستم بگویم رجوع به این ها ، مثل این است که شام مـی رویـد .  تشکل های کارگری نیستند
کارگر به آن رجوع میکند برای اینکه در همه چـیـز !  مسجد محل کوپن می گیرید و غذا می گیرید

 .  منتها در مورد مجمع عمومی، من هم میخواستم به چند نکته اشاره کنم. را بسته اند
هرکارگری به اعتبار اینکه در آن مـحـل .  ببینید مجمع عمومی وقتی است که کارگران جمع میشوند

رفقـا .  حق عضویت هم منی دهد، ثبت نام هم منی کند.  دارد کار میکند، عضو مجمع عمومی است
و در مـورد .  میپرسند مجمع عمومی کجا است، میگوید دو شنبه تشـکـیـل مـیـشـود. اشاره کردند

صـحـبـت )  کارفـرمـا( معینی، من مناینده انتخاب میکنم که  میرود در این مورد می نشیسند با شام 
بـه مـدل .  مناینده تصمیم گرفنت نـیـسـت.  میکند و می آید به ما خرب میدهد و ما تصمیم میگیریم

میخواهم بگویم که مجمع عمومی خیلی خیلی واقعیت قابل مشـاهـده .  پارملانهای اروپایی نیست
در صورتیکه .  مخالفین  مجمع عمومی،  گاها این را تبدیل میکنند به یک پدیده موهومی.  ای است

شام بروید و توی یک کارخانه ای، به شام میگویند که این دفرت مدیریت است کـه ایـن هـا مـی 
) کـارگـران( و این هم دفرت مـا .  را چطوری رسکیسه کنند)  کارگران( نشینند و تصمیم میگیرند که ما 

دوشنبـه .  ما دوشبنه ها گوشه کارخانه مان جمع میشویم، و در مورد همه چیز حرف میزنیم!   است
زورمان نرسد، از ده دقـیـقـه .  اگر زورمان برسد.  ، سعی میکنیم که جز ساعت کارمان باشد... ساعت 

همیشه ما جمعی حرف میزنیم که کارخانه چه خربه، چطوری مـیـشـود، و یـک .  وقت نهار میزنیم
وقتی هم تصمیم میگیریم اعتصاب میکنیم  و یک وقتی هم تصمیم میگیریم برای بیکـارهـا کـاری 

مجامع عمومی ایـنـطـوری .  و این اتفاق در انقالب ایران افتاد.  خیلی تصویر ملموسی است.  میکنیم
در عین حال میخواستم تاکـیـدی .  نه اجازه خواست ، نه ثبت خواست و نه هیچ چیزی.  تشکیل شد

جنبش مطالباتـی .  هم روی این بکنم که، ببینید جنبش مطالباتی طبقه کارگر در ایران سیاسی است
سندیکا اگر در غرب میتواند غیرسیاسی باشد، در ایران هیچ تشـکـلـی، هـیـچ .  غیر سیاسی نداریم

 .تشکل مطالباتی و هیچ جنبش مطالباتی نیست که تبدیل نشود به یک مسئله سیاسی
  

 .تبدیل میکنند، واال سیاسی نیست بنظر من :مظفر محمدی
 

برای همین است کـه خـانـه .  برای همین است که  شورای اسالمی میخواهند.  میشود  : ثریا شهابی
یکی این را میخواستم بگویم، و یکی دیگر اینکـه .  کارگر میخواهند و منی توانند آنها را کنار بگذارند

تشکیالت مخفی مطالباتی و صنفی، جزو سنت این سازمانهای چـپ .  مبارزه طبقه کارگر علنی است
 .  منیشود شام بروید و سندیکای مخفی درست کنی. حاشیه ای است که ربطی به طبقه کارگر ندارند

٤٥ 
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کارگر را صنف اش می کنند و بعنوان يک .   يک معنی از زير، پديده جامعه و طبقه را اره می کنند
 .طبقه از صحنه جامعه حذفش می کنند

طرف ديگر قضيه، هامن چپ حاشيه ای است که درجا فراخوان ميدهد که هرجا هر تشکلی شکـل 
برای منونه در قاموس اينها، اگر قرار است دستمزد کارگر دو درصد بـاال .  گرفت بايد دولت را بندازد

 . می خواهم بگويم که اينها هم از اين ور داستان رشوع می کنند. رود، بايد دولت بیافتد
اين دو تصوير، انعکاس گرايشات و جنبش های بورژوايی است که با جنبش کمونيستی طبقه کارگر 

و بـه ايـن .  جنبش کمونيستی طبقه کارگر به همه زوايای جامعه کـار دارد.  از بيخ متفاوت است
 . معنی کارگر به جامعه احتياج دارد؛ و مني تواند تشکل هايي که ميسازد به جامعه بی ربط باشند

مسله ديگر اينکه خود بورژوازی اين مسله را زير پا می گذارد؛ نگاه کنيد وقتیکه انـتـخـابـات مـی 
شود، فورا فالن بخش بورژوازی شيپور را بر ميدارد و داد میزند که فالن بخش طبقه کارگر مـوافـق 

یعنی آنجايی که به کارگر نياز دارند، جذب صفوفشآن می کنند و از آن سياهـی لشـکـر .  اش است
. آنجا هم که احساس کنند کارگر عزم کرده  و عليه شان ايستاده، رسکوب اش می کـنـنـد.  می سازند

در کل اين ماجرا، آنچه که کارگر کمونيست بايد در نظر بگريد اينست که از يک طرف، بحث کامـال 
از طرف ديگر بايد .  بحث بر رس افق اجتامعی است که بايد جلو طبقه کارگر گذاشت.  سياسی است

زير اين نوع شلنگ تخته ها زد که کارگر نبايد قاطی احزاب سياسی و متحزب شود و به دولـت و 
بايد اين جامه صنفي گری که برای کارگر دوخته اند را پـاره کـرد و دور !  جامعه کار داشته باشد

اينجاست که تفاوت جنبش کمونيستی طبقه کارگر با جنبش رفرميستی در سطح جـامـعـه .  انداخت
 . مشخص می شود

 
 خالد حاج محمدی نظر شام در این باره چیست؟ :مظفر محمدی

 
تشـکـل .  این تصویر که تشکل کارگری باید از احزاب جدا باشنـد واقـعـیـسـت : خالد حاج محمدی

کارگری تشکل کارگری است و تشکل هیچ حزبی نیست و نفوذ احزاب در تشـکـالت کـارگـری را 
. ممکن است بخش زیادی از کارگران هم عضو آن حزب باشند.  موقعیت گرایش آنها تعیین می کند

که البته طبیعتأ بحث هم رس این نیسـت (  ولی تصویری که می گوید تشکل کارگری جدا از احزاب،
این تصویری است که از باال به جامـعـه و )  که این تشکل کارگری مربوط به فالن حزب است یا نه

حزب دارد و وقتی نوبت تـحـزب کـارگـر اسـت  ٬خودش تحزب یافته است.  طبقه کارگر می دهند
و کارگر یا گرایشی که می گوید کارگر تحزب الزم ندارد این را می گوید چون امـرش .  چنین میگوید
متام ماجرا در این خالصه شده که نگذارند کارگر حزبش را بسازد چون کسـی حـزب .  قدرت نیست

ایـن تصـویـر .  سیاسی را برای بازی فوتبال درست منی کند بلکه می خواهد قدرت سیاسی بـگـیـرد
تصویری است که می خواهد طبقه کارگر به سیاست کاری نداشته باشد، غیر سیاسی نگـاه دارد و 

ولی خودش یک حـزب .  فقط در چارچوب مسائل صنفی و محدود برای اعامل اصالحاتی باقی مباند
خودش احزاب خـودش را درسـت .  واقعی است که در رأس آن بورژوازی ایران و دولتش قرار دارد

چنین گـرایشـی مـی .  کرده ولی به طبقه کارگر می گوید که شام لطفأ به احزاب کاری نداشته باشد
و بعنوان یک صنف نـگـاه دارد  ٬خواهد کارگر را در چارچوب معینی که خودش میخواهد نگهدارد

 . نه طبقه ای که مدعی قدرت سیاسی است و همه مسائل جامعه به او مربوط می شود

٤٨  
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 . این آن چیزی است که طرفداران استقالل تشکلهای کارگری از احزاب سیاسی با آن مقابله میکنند
 

شخصأ فکر می کنم کـه در رشایـط  .  اجازه بدهید سوامل را جور دیگری مطرح کنم : مظفر محمدی
این رصفنظر از نیت هـر .  کنونی در ایران تشکل های توده ای کارگری باید از احزاب مستقل باشند

کسی که چه می خواهد یا نه، بحث این نیست که گرایشات سیاسی مختلف در تشکـل تـوده ای 
کمونیست ها می تـوانـنـد .  مثل سندیکا، انجمن صنفی یا مجامع عمومی حق دخالت کردن  ندارند

. دخالت  و صحبت کنند منتهی بستگی به این دارد چقدر نفوذ کالم دارند و چقدر موثر هسـتـنـد
حـتـی طـرفـداران .  سندیکالیست ها می توانند حرف بزنند، توده ایست ها و هر کس کـه بـاشـد

اینها گرایشات مختلف در طبـقـه کـارگـر .  جمهوری اسالمی هم ممکن است بخواهند دخالت کنند
منتهی گرایشی می تواند دست باال پیدا کند که  راه .  است و کاری هم منی توان کرد و وجود دارند

در نتیجه بحث این است که مستقل از احزاب معنی اش .  حل درست تری جلو طبقه کارگر بگذارد
این است که بطور مثال سندیکای کارگران هفت تپه نباید بگوید که من وابستـه بـه حـزب تـوده 

این اتفاقی است که منی تواند بیفتد و .  هستم یا سندیکای فالن وابسته به حزب حکمتیست هستم
نباید بیفتد ولی این نباید بهانه ای شود که  کمونیست ها حق ندارند وارد سندیـکـا شـونـد چـون 
فرض کنید فالن فعال کارگری را می شناسند که عضو حزب تـوده اسـت یـا مـثـأل  عضـو حـزب 

گویا قـبـأل .  حکمتیست و این را بهانه ای کنند برای جلوگیری از ورود این فعالین کارگری به سندیکا
این اتفاق در اتحادیه های کارگری در فرانسه افتاده است که نگذاشته اند گرایشات دیگر برونـد و 

بحث رس این است که در رشایط ایران سندیکا منی تواند وابستـه بـه احـزاب .  داخل سندیکا شوند
باشد، منی تواند خودش را وابسته به فالن حزب معینی اعالم کند و برعکس هم صـادق اسـت کـه 

 !امان کفا. احزاب حق ندارند سندیکاها را متعلق به خودشان اعالم کنند
 

شام موقعی که به انگليس نگاه ميکنـيـد، مـی .  من فکر می کنم تجربه ها فرق می کنند : امان کفا
بينيد که اول اتحاديه ها تشکيل شدند و بعد تصميم گرفتند وارد پارملان شوند و بـعـد در ادامـه، 

احزاب از قبل وجود دارند کـه .  در فرانسه براي منونه عکس اين قضيه است.  حزب ليرب را می سازند
بعد همني احزاب رشوع کردند به ساخنت اتحاديه هايشان؛  در کل دنيا، همه جا رابطه احـزاب بـا 

اين بـحـث .  اتحاديه ها تا جايی که به تاريخ شان برمیگردد، شام شاهد رابطه مشابه با هم نيستيد
که چرا احزاب يا اتحاديه ها در ايران تشکيل نشده اند را بايد در بطن رسکوب سياسی و اسـتـبـداد 

يک تصوير مبراتب مهم تر و مخرب تر هست که رسمايـه .  اما اين همه داستان نيست.  جستجو کرد
برای منونه شـام مـيـگـويـیـد .  داری و کارفرما هر ساعت و هر دقيقه دارند به خورد کارگر میدهند

کودکان دارند تلف می شوند، يا مسجد در کوچه پدرمان را در آورده، و در مقابل جواب می دهنـد 
چادر رس زن می کنند، اعدام می کنند و شالق می زنند، ميـگـويـنـد !  که اينها به کارگر ربطی ندارد

اينها که ربطی به کارگر ندارد؛ کارگر وظيفه اش اينست که برود رس کار؛ به اين معني که شام تنهـا 
در محيط کارتان آنهم در رابطه با کارفرما حق داريد اعرتاض کنيد؛ معنی زمينی اين شلنگ تخته ها 

احزاب سياسی ميخواهيد چکار وقتی شام تـنـهـا .  اينست که کارگر احتياجی به تحزب سياسی ندارد
مي !  در صحن کارخانه هستی، و آنجا هم  يک مناينده که برات تعيین شده تا بجايت تصميم بگريد

خواهم بگويم که کارگر را از متحزب شدن و نزديک شدن به احزاب سياسی بر حذر مي دارند و به 
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 ! این نهاد را شام منی توانید فردا بروید و بکنید نهاد کار دیگری
شام مجمع عمومی منی گذاریـد فـقـط حـقـوق .  مجمع عمومی دست اش باز است برای هرچیزی

چون فردا، یک خانواده کارگری میآید و میگویـد کـه بـابـا جـان .   صنفی کارگر خودم را پی بگیرد
خانواده ما همه بیکار شده اند و ممکن است مجمع عمومی کارخانه بزرگ شام صندوق بگذارد و 

یا فرض کنید بگوید منی !  یا برای خانواده کارگری کارخانه بغل دست اش، کاری بکند!  پول جمع کند
بعد عده ای به او بـگـویـنـد کـه !  سیاست دولت این است که بروم جنگ، من منی روم!  روم جنگ

 !  خط یک حزبی است" نرفنت ات به جنگ"
 

این حربه استفاده های یک جریانی است، که میگوید عضویت در حزب راست، عضویت در احزاب 
اما آنجایی که سیاست قرار اسـت، .  بورژوایی و عضویت در هزار و یک جریان دیگر، مسئله نیست

طبقه کارگر را به سمت دیگری که بنیادهای نظام را به خطر میاندازد بـکـشـانـد، بـایـد بـرای آن 
 . محدودیت ایجاد کرد

 
بـبـیـنـیـد .  مدل سوسیال دمکراسی غرب، رابطه حزب لیرب و اتحادیه ها، را رفیق امان توضـیـح داد

دسـت بـاال .  سوسیال دمکراسی مشکل اش این بنود که اتحادیه های کارگری را زائده خودش کـرد
گرایش کمونیستی اگر بود خوب میرفت و انقالب کـارگـری .  پیدا کردن یک  گرایش رفرمیستی است

یا از طریق احزابی، که روزی ممکن است بروند در دعوایی در  سطح جامعه دخالت کننـد، .  میکرد
 . خوب میرفت و کار دیگری میکرد

یک حزب کارگری که اتحادیه های وسیعی کارگری در انگلیس و فرانسه پشت اش است، به حمـلـه 
به عراق بگوید، نه؟ بد است؟ و بگویند که ما کار را میخوابانیم؟ بد است؟ کام اینکـه بـعـضـی از 

بگوید که ما بنادر را میخوابانیم و منی خواهیم از اینجا مبب .  اتحادیه های کارگری این کار را کردند
 . این هم سیاست است و سیاست یک حزبی  میتواند باشد! ارسال شود

یک نهاد غیر حزبی است، )  سازمان کارگری( میخواهم بگویم که استقالل سازمانی، به این معنی که 
که بیشرت پشت ایـن بـحـث  استقالل سیاسیولی آن .  و سوخت و ساز خودش را دارد، درست است

است، در واقع  یک محدودیت هایی را میخواهد تحمیل کند بر نوعی از سیاست، که به اصـطـالح 
 .    خالف منافع کل رسمایه است

 
در این بخش ما باز هم تـأکـیـد کـردیـم بـر .  به پایان این بخش از میزگرد رسیدیم : مظفر محمدی

جنبش مجامع عمومی کارگری بعنوان تنها راه حل عملی برای تشکل یابی توده ای طبقه کـارگـر و 
در این حال تأکید کردیم بر این موضوع که مبارزۀ طبقه کارگر مبارزه ای رصفأ صنفـی نـیـسـت و 

و نهایتا گرایشی در آن دست .  سیاسی هم هست و در نتیجه گرایشات مختلف در آن فعال هستند
ما امید داریم که در تشکل توده ای کارگران و جنبش مجامع عمومی کارگری در .  باال پیدا می کند

نه مـثـل گـرایشـت تـا .  ایران، کمونیسم دست باال پیدا  کند و کمونیسم را ابزار مبارزه خود کنند
کنونی مثل حزب توده ویا سوسیال دمکرات های اروپایی که اتحادیه های کارگری را تابع سیـاسـت 

ما در بخش تحزب کمونیستی طبقه کارگر بیشـرت بـه ایـن مسـالـه .  راستگرای حزب خود کرده اند
 .خواهیم پرداخت
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آذر مدرسی، رصفنظر از نیت گرایشات مختلف در طبقه کارگر، ایـنـکـه تشـکـالت  : مظفر محمدی
 توده ای کارگری مستقل از احزاب در ایران باشند را چگونه می بینید؟ 

 
 تشکل مستقل از احزاب یعنی چه؟  :آذر مدرسی

 
فعال کارگری نگوید من وابسته به این حزب هستم و احزاب هم مستقم یـا غـیـر   : مظفر محمدی

 در این میان امنیت چقدر مهم است؟. مستقیم نگویند فالن تشکل به حزب من وابسته است
 

اینکه یک حزب سیاسی تالش کند در تشکلهای کارگری نفوذی داشته بـاشـنـد کـامـالً   : آذر مدرسی
احزاب بورژوایی که اینکار را .  طبیعی و هر حزب سیاسی کمونیستی و کارگری باید این کار را بکند

اگر یک حـزب .  میکنند و تالش میکنند تشکلهای کارگری را به دبناله رو سیاستهای خود بتدیل کنند
 . کارگری و کمونیستی اینکار را نکند خودش را خلع سالح کرده است

 
اینکه امنیت آنهم در کشوری مثل ایران حکم میکند که شام تعلق سیاسی و سازمانی هیچ فردی به 

استقالل تشـکـلـهـای کـارگـری از .   احزاب سیاسی را اعالم کنید یک بحث امنیتی است نه سیاسی
مناینده ایـن بـحـث .  احزاب سیاسی بحثی قدیمی تر در جنبش کارگری و کمونیستی در ایران است

این بحث تالشی است برای غیر سیاسی کردن مبارزه طبقه کارگـر .  رفرمیستها و اکونومیستها هستند
 . و محدود کردنش به مطابالت اقتصادی و رفاهی

 
ای مـانـنـد  به نظر من بحث اعالم نکردن یا مخفی ماندن تعلق حزب هر فرد یا تشکل در جامـعـه

ایران با استبداد حاکم در آن بحثی امنیتی است و به تشکلهای کارگری یا فعالین کارگـری مـحـدود 
ای و غیر  فقط جریانات حاشیه.  قاعدتاً هر حزب سیاسی جدی این مسائل را رعایت میکنند.  منیشود

اجتامعی هستند که به درست یا نادرست هر تحرک، هر فعال یا هر نهاد و تشکلی را به خـودشـان 
 .منسوب میکنند

 
 ثریا شهابی نظر شام چیست؟ :مظفر محمدی

 
ببینید، اگر مسئله امنیت را بگذاریم کنار، یک جایی هست کـه رابـطـه بـا احـزاب،  : ثریا شهابی

شام اگر عضو حزب موتلـفـه بـاشـیـد و کـارت .  بخصوص رابطه با احزاب معینی را جنایی میکنند
امـا اگـر کـارت .  عضویت در حزب موتلفه در تشکل کارگری در جیب ات باشد، کاری بهت ندارند

ما این را بگذاریم کنـار .  عضویت حزب حکمتیست داشته باشی، خوب میگیرند و اعدام ات میکنند
 . و فرض کنیم که مسئل امنیت نیست

رفقا هم اشاره کردند یک حزب کمونیست، یا یک حزب دمکراتیک، خودش حق دارد بـرود و یـک 
آن نهاد برای هامن اهدافی که برایش تعریـف شـده اسـت، .  نهاد کارگری برای خودش درست کند

. سازمان حزبی اش نـیـسـت.  در نتیحه دخالت سازمانی در اینجا معنایی ندارد.  درست شده است
خـوب، .  فرض کیند نهادی برای حامیت از درختان درست کرده است. سازمان جانبی حزب اش است

٤٩ 



 

 سمينار جنبش کارگري

مربوط نیست و کارگر احتیاجی به حزب ندارد و مبارزۀ سیاسی اش یک مبارزۀ صنفی و رصفأ برای 
و بقیۀ امورات جامعه و مسائلی که جامعه با آن طرف .  رفاهیات و اصالحیات اولیه در زندگی است

هست از سیاسی تا مهد کودک و مدرسه و رفاه عمومی و هرچیز دیگر جامعه به کـارگـر مـربـوط 
قـطـعـأ .  این دو منونه از دالیلی هستند که روی دوش طبقه کارگر سـنـگـیـنـی مـی کـنـد.  نیستند

فاکتورهای مهم دیگری هم هستند که بتوان به آنها هم پرداخت اما زمینه های اصلی اش بر بسـرت 
 . این دو فاکتور که توضیح دادم رشد می کند

 
استنباط من از صحبت های خالد حاج محمدی این است که حزب گـریـزی وجـود  : مظفر محمدی

دارد و دلیل آن هم این است که تا حاال حزبی یا جریانی وجود نداشته که توجه طبقـه کـارگـر را 
جریانات تا کنونی  پرت هستند و نـامـربـوط  بـه .  جلب کند و طبقه کارگر را مال خودش بداند

رصفنظر از اینکه سنت قدیمی تر و رفرمیستی مثل حزب تـوده و غـیـره .  مسایل و معضالت طبقه
وجود داشته اند که دامئأ رسش با بورژوازی و دولت ها گرم بوده است، همه اینها طبقه کارگر را به 

 امان کفا نظر شام در این مورد چیست؟. درجه ای به احساس بی نیازی از احزاب سوق داده است
 

بطور واقعی اگر فکر کنیم که احزاب بازتابی از جنبش ها هستند و اگر به این معنی آنها  : امان کفا
را نگاه کنیم، به این نتیجه هم می رسیم که طبقۀ کارگر به هیچ عنوان حزب گریز نیست و اینطور 

به نظر من نه تنها طبقۀ کارگر حزب گریز نیست، بلکه هـیـچ انسـانـی .  نیست که به ما می گویند
اگر جنبشی در آن جامعـه وجـود دارد .  دیگری هم در آن جامعه وجود ندارد که حزب گریز باشد

منی تواند بدون حزب باشد و معنای واقعی جنبش را در دنیای امروز با حزبش یا سازمانش معرفـی 
آنجایی هم که صحبت می شود از حزب گریزی، تا آنجایی که به طبقۀ کـارگـر و چـپ .  می کنند

نکته ای که به آن اشـاره کـرد ایـن .  جامعه بر می گردد، من صحبت های خالد را خیلی قبول دارم
است که متاسفانه آن جنبش کمونیستی که بتواند حزب و یا شکل آن را سازمان دهد، جدا از طبقه 
است؛ و بطور واقعی از طبقه جدا ماندن به این معناست که آن جنبش در حالت ضعف قرار دارد 
و حاشیه ای شده است، و به يک معني در مرکز قرار ندارد؛ و یا تبديل شده به نريويي که طـبـقـۀ 

اما اگر از این زاویه نگاه کنیم  که چیزی بعنوان .  کارگر را بعنوان ابزار تغییر به رسمیت منی شناسد
 . جنبش طبقۀ کارگر در جامعه وجود دارد، طبیعتأ می بینیم که احزابش هم وجود دارند

بخشی از جامعه و بطور مشخص بورژوازی و احزاب غیر کارگری علی العموم این را می گویند کـه 
کارگر حزب منی خواهد؛ البته نه به این معنی که کارگر حزب منی خواهد بلکه آن حزبی که دنـبـال 
تغییر است را منی خواهد و متام بحث آنها بر رس این است که آن حزبی که می خواهد تغـیـری را 

نکتۀ دومی که در این سوال وجـود .  و این نکته را باید مد نظر گرفت!  بوجود بیاورد را منی خواهد
دارد این است که شام ناچاريد در نظر بگیرید اينست که طبقۀ کارگر و جنبش معینی در طـبـقـۀ 

پاسخ برای نوع حزبی که .  کارگر که می خواهد تغییر بوجود بیاورد، خودش هنوز دنبال پاسخ است
من فکر کنم در اینجا حضور یک جریان کمونیـسـتـی در سـطـح .  می تواند آن را به نتیجه برساند

جامعه، جوابگو بودنش به نیازهای جامعه، پاسخ داشنت برای مسائل متعدد و گوناگون جامعه اگـر 
وجود نداشته باشد، طبیعتأ طبقۀ کارگر و جنبش های متفاوت آن دنـبـالـه رو انـواع افـق هـاي 

کل بحث کمونیسم، الاقل تا جایی که از دورۀ مارکس رشوع شده، بر رس ایـن .  بورژوازي مي شوند
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 ١بخش سوم قسمت  -سمينار جنبش کارگري 
 

بخش سوم میزگرد ما در رابطه با جنبش کارگری در ایران تحزب کمونیستی طـبـقـه  : مظفر محمدی
ما در بخش اول سمینار در مورد جنبش مطالباتی طبقه کارگر، مطالـبـات مـحـوری و .  کارگر است

رسارسی طبقه کارگر که افزایش دستمزد ها و بیمه بیکاری است صحبت کردیم و بر مـبـارزه بـرای 
در بخش دوم به تشکل یابی طبقه کارگر پرداخـتـیـم و بـر .  لغو قراردادهاس موقت تأکید داشتیم

 .جنبش مجامع عمومی بعنوان تنها راه حل عملی و اساسی تأکید کردیم
در مورد تحزب کمونیستی طبقه کارگر، قبل از اینکه به این بپردازیم که طبقه کارگر چه حزبی مـی 
خواهد یا حزب کمونیستی طبقه کارگر چه حزبی هست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد، ایـن 
سوال را مطرح می کنم که در مباحث مربوط به طبقه کارگر گفته می شود که در میـان کـارگـران 

اساسأ فعالین کارگری به احزاب توجهی منی کنند یا نسـبـت .  حزب گریزی یا سیاست گریزی هست
این ادعا چقدر صحت دارد و اگر چنین است دلیل یا دالیل حزب گـریـزی . به انها بی تفاوت هستند

 .در میان طبقه کارگر چیست؟ از خالد حاج محمدی رشوع می کنم
 

یـکـی .  من فقط می خواهم خیلی کوتاه به دو نکته در این زمینه اشاره کـنـم : خالد حاج محمدی
تجربه تاریخی طبقه کارگر است که به ما می گوید که به این شکل نیست که طبقه کارگـر بـطـور 

تجربه تحزب کمونیستی و تالش احزاب کمونیستی شکـل گـرفـتـه در .  یک جانبه حزب گریز است
جامعه ایران بعد از انقالب اکترب تجربه زیاد مثبتی نبوده است که با طبقه کارگر چفت شود مـثـل 

شام اگر در دوره لنین از بلشویک ها صحبت می کردید، هسـتـه و .  دوره مارکس یا مثل دوره لنین
یعنی منی شد حزب بلشویک را از تحرکات کارگری و از مـراکـز  ٬بافت اصلی آن در طبقه کارگر بود

مارکس هم نبود، لنین هم .  می دانم که رهربان حزب بلشویک الزامأ کارگر نبودند.  کارگری جدا کرد
. نبود، منصور حکمت هم نبود، کورش مدرسی هم کارگر نبود ولی منی شد از این جـدایشـان کـرد

ولی تجربه ای که بعد از شکست انقالب روسیه در دنیا داشتیم و بطور مشخص در ایران که راجـع 
به آن صحبت می کنیم، احزاب کمونیستی ای که شکل گرفتند هیچوقت و به هر دلیلی، علـیـرغـم 
قدم های بسیار ارزشمندی که برای آن برداشته شد بعنوان منونه تجربه جریان ما، هیچوقت تبدیـل 
نشد به آن حزبی که چنان خودش را آماده کند که طبقه کارگر بگوید که این حزب حزب من اسـت 

این به اضافۀ کل فاکتورهای دیگری که در بخش هـای قـبـلـی .  و این جایی است که من باید بروم
راجع به آن صحبت کردیم که متام تالش بورژوازی با شاخه های مختلفش این است کـه کـارگـر را 

و یک بخشی هم هـمـیـن )  اشاره به بخش قبلی(  قانع کند که کاری به احزاب سیاسی نداشته باشد
تبلیغات است که تأثیر دارد، عالوه بر تجربه تاریخی ای که کارگر را از احـزاب مـوجـود چـپ در 

یک تجربه منفی و یک مشکالتی که طیف چپ داشته اسـت .  تاریخ پنجاه سالۀ زندگی خودش دارد
نامربوط بودن آنها از مشغله تا پراتیک بـه کـارگـر  ٬چفت نشدنش با طبقه، بخشأ نامربوط بودنش

یا حداقل گرایشی در طبـقـه .  است که منیتواند این احساس را به کارگر بدهد که این حزب او است
دلـیـل .  کارگر باشد چون به هر حال هیچوقت کل طبقه کارگر پشت یک حزب کمونیستی منی آیـد

. دیگر آنهم  تاثیر هامن تبلیغات وسیعی است که منی خواهد کارگر به سیاست کاری داشته بـاشـد
می خواهد کارگر را قانع کند به اینکه سیاست به کارگر مربوط نیست، قدرت سیاسـی بـه کـارگـر 
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وقتی از این زاویه تحزب در طبقه کارگر نگاه کنـیـد مـیـتـوانـیـد .  این صورت مسأله ما است.  کنیم
تجربه کارکرد چپ غیرکارگری در طبقه کارگر را مشاهده کنید و لطامتی را که این چپ به چنـبـش 

 . کارگری و اساساً به رابطه کمونیستها و طبقه کارگر زده بررسی کنید
 

در ایران برعکس بسیاری از جوامع دیگرطبقه کارگر اتفاقا به شدت سیاسی است و سیاست را امـر 
شود و اساساً به این دلیل که طـبـقـه کـارگـر  این امر بخشا به این طبقه تحمیل می.  خودش میداند
را پشت رس گذاشته و از این زاویه اتفاقاً سیسات گریز نیست و در عـیـن حـال  ۵۷ایران انقالب 

 .حاکمیت در ایران روزانه سیاست را امر این طبقه میکند
 

به نظر من بورژوازی در ایـران .  در مورد اینکه حزب کارگری امکان فعالیت دارد یا رژیم آنرا میزند
امـا .  حتی تحزب خود بورژوازی را تحمل منیکند چه برسد به اینکه تحزب طبقه کارگر را تحمل کنـد

احزاب کارگری و کمونیستـی .  تحزب کمونیستی طبقه کارگر در گرو اجازه گرفنت از بورژوازی نیست
به هر حال در جامعه امروز ایران غیرقانونی است، حزب کمونیستی  در این جامعه حزبی مخـفـی 

این تصویـر کـه گـویـا .  است و در معادالت قانونی و فعالیتهای قانونی امکانی برای فعالیت ندارد
شوند و باید در این چـارچـوب  تحمل می. …احزاب کمونیستی مانند جریانات بورژوایی، لیربالها و 

این تصویرکه  گویا حزب کمونیستی را اعالم میکنیم و فردا دفـرت .  کننده است به آن نگاه کرد گمراه
 . و دستک و تابلویش را علناً اعالم میکنید واقعی نیست

 
حزب کمونیستی طبقه کارگر آن حزبی است که افق انقالب کارگری را منایندگی میکند و بـرای آن 
مبارزه میکند، حزبی است که در مبارزه روزمره طبقه کارگر نقش دارد و منشاء اتـحـاد رهـربان و 

چـنـیـن .  پیرشوان طبقه کارگر برای پیشربد مبارزه امروز و آمادگی برای انقالب سوسیالیستی اسـت
تجربه کشتار کمونیستها را ما در .  ای تحت حاکمیت بورژوازی قانونی نیست حزبی در هیچ جامعه

این توهم که فعالیت کمونیستی قانونی برای انقالب کارگـری مـمـکـن .  امریکا، اروپا تا ایران داریم
 .است و باید منتظر چنین رشایطی شد توهم است

 
قبل از اینکه به این بپردازیم که حزب کمونیستی کارگران چکونه حزبی است، شـام  : مظفر محمدی

زمینه های اینکه در طبقه کارگر این حزب بوجود بیاید را چه جوری می بینید؟  از ثریا شهابی مـی 
پرسم و این را هم اضافه کنم که آذر مدرسی معتقد است که کمونیسم یک گرایش قوی اسـت در 
طبقه کارگر، طبقه کارگر انقالبی را پشت رس گذاشته و سیاسی است در نتیجه زمینه های بیـشـرتی 

 .برای تشکیل حزب کمونیست کارگری وجود دارد
 

فکر میکنم که نه فقط کمونیسم در جنبش کـارگـری ایـران .  من موافق ام با این حکم:  ثریا شهابی
ببینید شام االن فقط با یک مشاهده میتونید ببینید که .  قوی است بلکه بنظرمن تحزب گریز نیست

رهربان کارگری که برای مطالبات کارگری پا به میدان گذاشته اند، برای هر مطالـبـه شـان بـا ایـن 
بیشرت از هرکسـی، در .  با آنها طرف میشود...  مواجه میشوند که وزارت اطالعات و رئیس جمهور و 

رهرب سندیکالیسـت اش، .  رهربان کارگری، نیاز به یک حزب را می بینید"  این در زدن و آن در زدن" 
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فرضش این است که احزاب وجود دارند چون جـنـبـش هـا را بـه .  نیست که احزاب وجود ندارند
نکته ای که اینجا برای کمونیست ها و یک حزب کمونیستی مطرح است ایـن .  رسمیت می شناسد

است که چگونه ما می توانیم رشایطی را فراهم کنیم که آن حزبی که قرار است کل این نظام را به 
هم بزند، قابل قبول باشد و مقبولیت پیدا کند و چقدر کارگر می تواند به آن اعتامد کند تا  بتوانـد 

 . به نظر من این سوال اصلی است. با آن حزب به دنیای دیگری راه پیدا کند
 

توده ایسم، رفرمیسم، حـتـی .  احزاب روی گرایشات مختلف طبقه کارگر نفوذ دارند : مظفر محمدی
احزاب چپ، راست، همه اینها در گرایشـات .  جریانات کوچک تر که اینطرف و آنطرف وجود دارند

این به این معنی است که طبقه کارگر تعلقات سیاسـی .  مختلف طبقه کارگر وجود دارند حتی سبز
طبقه کارگر به معنی علی العموم و توده های وسیع کارگران را منیـگـویـم، .  و معین خودش را دارد

منظور فعالین کارگر و رهربان کارگری است که اینها هیچکدام بدون گرایش معینی نیـسـتـنـد چـه 
فعالین کارگری هم هستند که ممکن است خودشان را منـتـسـب بـه حـزب .  بخواهند یا نخواهند

در نتیجه این منی توانـد حـزب گـریـزی .  معینی ندانند ولی از لحاظ فکری مثل آنها فکر می کنند
منتهی چیزی که من میخواهم بگویم این است که در ایران سنت تحزب و پـوالریـزه شـدن .  باشد

این اجازه را حتی به بورژوازی هم منی دهند که چه در اپوزسیون و چه .  جامعه و اینها وجود ندارد
در دولت احزاب خودشان را تشکیل بدهند یا متایلی به آن نشان منـی دهـنـد و ایـن در سـنـت 

در ایران رقابت ها بیشرت از طـریـق .  دموکراسی بورژوایی در غرب نُرم است منتهی در ایران نیست
نهادهای مذهبی، ارگان های نظامی، بنگاه های اقتصادی و اینها هستند که در انتخابات هـا و در 

در نتیجه این کار طبقه کارگر و فعالـیـن کـارگـری را بـرای .  چرخاندن جامعه نقش بازی می کنند
تشکیل حزب سخت تر کرده چون باالخره این نُرم وجود ندارد منتهی اخـیـرأ بـعـضـی از رهـربان 
بورژوازی که فکر کنم روحانی باشد مدعی است که بورژوازی باید متحزب شود، اپوزسـیـون حـزب 
داشته باشد، حاکمیت حزب داشته باشد تا ما بتوانیم کار خودمان را بکنیم و این به ما کمـک مـی 

سوال این است که آیا طبقه کارگر می تواند صرب کند تا این فضا بوجود بیاید که احـزاب آزاد .  کند
 !شوند؟ آذر مدرسی

 
در مورد حزب گـریـزی و سـیـاسـت .  اجازه بدهید قبل از جواب دادن به سؤال شام  : آذر مدرسی

اینکه عنوان کردن این مسأله خودش تالشی است برای .  ای را توضیح بدهم کریزی طبقه کارگر نکته
تالشی برای محدود کردن مبارزه طبقه کارگر به .  حزب گریز و سیاست گریز کردن طبقه کارگر است

مبارزه اقتصادی و سیاست و غیر قابل دسرتس کردن احزاب سیاسی غـیـر رفـرمـیـسـت و اسـاسـاً 
 .  کمونیست برای طبقه کارگر

 
بـه .  در مورد تجربه طبقه کارگر ایران و رابطه گرایش کمونیستی یا چپ  با طبقه کارگر برمـیـگـردد

 .نظر من هم تجربیات منفی وجود دارد که به این رابطه لطمه زده
 

صورت مسئله ما بعنوان یک جریان کمونیستی این است که ما چگـونـه مـیـتـوانـیـم بـا گـرایـش 
کمونیستی، که در جنبش کارگری ایران گرایشی قوی است،  وصل و چفت شویم و آنـرا مـتـحـزب 
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یعنی بخشـی از .  کمونیستی و آن گرایشی که می گوید مخالف رسمایه هستم هست و وجود دارد
سوخت و ساز درونی طبقه کارگر است و اینکه چقدر ضعیف است، چقدر قوی است حزب دارد یا 

حزب به این معنی که به آن پیوسته باشد بحث ثالثی است که اول اشاره .  ندارد بحث دیگری است
کردم ولی محافل کمونیستی، شبکه های فعالین کمونیستی که در تاریخ جنبش کـارگـری ایـران از 

در بخـش . اول تا حاال شکل گرفته است، پایه و نطفه های اولیۀ تحزب کمونیستی طبقه کارگر است
اول هم توضیح دادم ولی این نطفۀ اولیه جزو نیازها و گرایشی است که مـوجـود اسـت و جـزو 

 .سوخت و ساز درونی طبقه کارگر است
 

قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازم در این مورد اضافه کنم که مـن هـم مـوافـق  : مظفر محمدی
هستم که در رابطه با بحث تحزب گریزی یا سیاست گریزی، یک شعار و یک سیاست تاریخی حتی 
به نام کمونیسم وجود داشته و دارد که کارگر را صنف می داند که کاری به سیاست نـدارد، رسش 
درالک خودش است، مطالبات خودش را می خواهد و در نتیجه نه حزبی می خواهد و نه کاری بـا 

اما این مساله  در طبقه کارگر ایران بصـورت دیـگـر هـم .  این سیاستی مردود است.  سیاست دارد
از جمله بد بینی و احتیاط فعالین کارگری در مقابل احـزابـی کـه خـودشـان را .   عمل کرده است

کمونیست می نامند اما در میان طبقه کارگر فرقه گرایی می کنند و یا احسـاس مسـوولـیـت منـی 
به این دلیل است که علیرغم احزاب متعـدد بـه .  این احزاب نامربوط هستند به طبقه کارگر.  کنند

 .نام کمونیسم و کارگر فعالین کارگری دارند خود راسا به تشکیل حزب کارگری فکر می کنند
 
مبارزات کارگری را ول فعالین کارگری بخواهند یا نخـواهـنـد .  به لحاظ سیاسی هم همینطور است 

در .  کارگر حقوق معوقه اش را می خواهد نیروی انتظامی به رساغش می رود.  سیاسی اش می کنند
اما در .  کارگر با رسمایه دار طرف است و دولت به اصطالح میانجی است.  اروپا به این شکل نیست

ایران دولت با اسلحه روبروی کارگر می ایستد و در نتیجه کاگر بخواهد یا نخـواهـد وارد مـبـارزۀ 
در نتیجه در سوال بعدی به این می رسیم که احزابی که خودشان را کمونـیـسـت .  سیاسی می شود

می دانند مثل حزب حکمتیست، خواهان پیوسنت کارگران به حزبشان هستند و کسـانـی هـم مـی 
گویند که حزب باید از فعالین کارگری و کمونیست های داخل ایران تشکیل شود و احـزاب خـارج 

به نظر می رسد که تحزب کمونیستـی از جـانـب .  کشور و در تبعید فقط نقش کمک کننده دارند
در .  کارگران کمونیست طبقه کارگر رس راست تر و امن تر است تا پیوسنت به احزاب خارج کشـوری

. این رابطه بحث جنبش کمیته های کمونیستی هم مطرح است که ما هم آن را تبلیغ مـی کـنـیـم
باالخره سوال من این است که کدام راه برای تأمین تحزب کمونیستی طبقه کارگر نزدیک تـر و در 
رشایط خفقان ممکن و امن تر است و آیا طبقه کارگر بدون حزب سیاسی اش می تواند در سیاست 

 .دخالت کند؟ اگر می تواند به چه شکل است؟ امان کفا شام بفرمایید
 

به نظر من نکته ای که شام در سوال قبلی هم به آن اشاره کردید این بود که هر مـوقـع  : امان کفا
می گویند مبارزۀ سیاسی، براي منونه در کشوری مثل ایران مبارزۀ سیاسی مـرتادف مـی شـود بـا 
مبارزۀ ضد دولتی و این را در ایران به این شکل ترجمه کردند که هر جا که شـام مـی خـواهـیـد 

ایـن خـواسـتـه یـا .  مبارزه کنید تا اسم مبارزه را می آورید بالفاصله به ضد دولتی تعبیر می شـود

٥٦  
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برای اینکه  میخواهد در ابعاد عظیم برای پیرشوی .  شود"  شورای ایرانیان" مجبور میشود برود عضو 
 .  اش، در امر هامن سندیکالیش،  در ابعاد عظیم پاسخ های بزرگ به مسائل سیاسی جامعه بدهد

برای هامن مـطـالـبـات .  رهربان کارگری دیگرش در زندان، فقط برای مطالبات رفاهی کار منی کنند
طبقه کارگر ایران برای کمرتین پیرشوی،  متام دم .  رفاهی شان مجبورند با کل حاکمیت طرف شوند

و هـمـیـن .  و دستگاه بورژوازی، دولت اش و متام ساختار سیاسی اش را در مقابل خود می بـیـنـد
ایـن .  امروز،  مستقل از اینکه ما بخواهیم یا نخواهیم، چون یک حزب سیاسـی ظـاهـر مـیـشـونـد

حـتـی بـا نـدانـم .  این را دارد میگوید.  تحرکات، این طبقه کارگر، به حزب کمونیستی اش نیاز دارد
 . کاریش دارد میگوید

و یا اکونومیستی، سعی میکنند که این را "  سیاست گریزی" کسانی، با به اصطالح باد زدن به گرایش 
این ها، در واقع میخواهند جلوی پـاسـخ بـه .  بعنوان یک تئوری پایدار به خورد طبقه کارگر بدهند

این نیاز را بگیرند، و با رجوع به ضعف های شام، ضعف های تاریخی شام، شکست انقالب اکترب و 
 . رضباتی که کمونیسم کارگری در شکل تحزب خورده است، آن را تئوریزه بکنند و مانع بشوند

نیازش را داری حس میکنی، اما داری !  مانع بخشا ذهنی در مقابل طبقه کارگر هست!  مانع هست
جواب تحزب کمونسیتی، این نیست که رهرب کارگری تنها در زندان، .  جواب های غلط بهش میدهی

جـواب اش ایـن .  که به درست باید علیه جمهوری اسالمی برای هرکاریش مقابله کند، مبارزه کنـد
شام به حزب سیاسی کمونیستـی طـبـقـه کـارگـر .  است که برود و حزب سیاسی اش را درست کند

احتیاج دارید که در ابعاد عظیم جامعه پاسخ های بزرگی بدهد، که حتی امر کوچک امـروزتـان را 
این طور نیسـت کـه هـمـیـن .  و این خود بخود در طبقه کارگر شکل منی گیرد.  بتوانید پیش بربید

 جوری برویم و به این مبارزات ادامه بدهیم، خود طبقه کارگر از درون خودش حزب میشود؟ 
ما یک بحث هایی زیادی داریم رس تحزب کمونیستی ، که گرایش کمونیستی طـبـقـه کـارگـر بـه 

اما حزب کمونیستی احتیاج دارد به یک رسی رهرب .  اهمیت این امر وافق شود و خودش متحد شود
و راه اینکه این گرایش و این جنبـش . کمونیست که به این نیاز جواب بدهند و راه پیش پا بگذارند 
چگونـه .  از یک چیزی  گریزان است.  بتواند حزب خودش را، حزبی با مشخصات معین، داشته باشد

یـک روز !  حزبی، با  چه مشخصاتی؟ با این احزابی که اسم خودشان را گذاشته انـد کـمـونـیـسـت
میافتند دنبال پروژه آمریکا برای رژیم چینج؟ یک روز می افتند  دنبال هر تحـرکـی ارتـجـاعـی یـا 

. ولی با حزب  خودش هیچ مسئله ای نـدارد.  با آن مسئله دارد.  کمونیسم بورژوایی است!  بورژوایی
در نتیجه سوال این است که چگونه حزبی، با  چه مشخصاتی؟ که خود طبقه کارگر در مـبـارزات 

برای اینـکـه نـاچـارم در !  همین امروزش دارد فریاد میزند که من به حزب سیاسی ام  احتیاج دارم
 .:ابعاد عظیم اجتامعی وارد یک جدل سیاسی شوم

 
 خالد حاج محمدی نظر شام چیست؟ :مظفر محمدی

 
من در مورد پروسه اش و مشکالت احزاب کمونیستی موجود و وصـل نشـدن  : خالد حاج محمدی

و همچنین بر رس تبلیغاتی که عدم نـیـاز .  طبقه کارگر و دالیل آن در صحبت های قبلی اشاره کردم
ولی نکته ای که می خواهم بگویم این .  مفصل صحبت کردیم ٬طبقه کارگر به حزب را ترویج میکند

است که تحزب کمونیستی در طبقه کارگر و مشخصأ طبقه کارگر در ایـران هـمـراه بـا گـرایـش 

٥٥ 
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از آذر مدرسـی مـی ".   به ما بپیوندید یا حزب خودتان را خودتان تشکیل بدهید "    : مظفر محمدی
 پرسم که کدام یک معترب است؟

 
کس حزبی را درست منیکند و به مردم بـگـویـد رساغ مـن  هیچ!  قطعاً به ما بپیوندید : آذر مدرسی

زماینکه کسی حزبی را درست میکند یا در حزبی فعالیت میکند قطعاً فکر میکند این حـزب .  نیائید
. نتیجتاً شعار ما این است که به ما بپیـونـدیـد.  بهرتین ابزار برای متحقق کردن انقالب کارگری است

اما آیا این به این معنی است که از محیط اجتامعی تان جدا شوید؟ این تصویری چریکی، مکانیکی 
 . و غیر کارگری از پیوسنت طبقه کارگر به یک حزب سیاسی است

 
این تصویر و متام مشکالتی که در مقابل طبقه کارگر برای مامنعت از پیوسنت آن به حـزب خـودش 

 . میکنند اساساً پوچ است
 

ای مانند ایران و تـحـت حـاکـمـیـت  من در بحث قبلی هم اشاره کردم حزب کمونیستی در جامعه
در نتیجه جغرافیای این حزب کجا است نقـشـی .  بورژوازی امکان ندارد بتواند قانونی و علنی باشد

مهم این است که رابطه این حزب چه از نظراهداف و افـق .  آن ندارد در کموینست بودن یا نبودن
نهایی، اهداف و افقی است که منافع کوتاه مدت و بلند مدت طبقه کارگر را تأمین میکـنـد و در 

اگر حزبی در این مبـارزات .  مبارزات روزمره این طبقه در جامعه مناینده منفعت طبقه کارگر است
اینکه امـنـیـت !  و در افق پیروزی با من بعنوان کارگری کمونیست هم جهت باشد حزب من است

این حزب از نظر سیاسی، جنبشی و گـرایشـی .  اجازه میدهد به این حزب بپیوندم یا نه مهم نیست
 .  حزب من است

 
تجربه جـنـبـش کـمـونـیـسـتـی و احـزاب .  تصویر مکانیکی از تشکیل حزب در داخل وجود دارد

اینکه احزاب پـروسـه .   کمونیستی نشان داده هیچ حزب کمونیستی و کارگری اینطور تشکیل نشده
نتیجه خودبخودی اتحاد محافل یا رهربان عملی و کمونیست طبـقـه کـارگـر و یـا روشـنـفـکـران 

نـفـوذ .  احزاب کمونیستی نتیجه نقشه آگاهانه کمونیستهای یک جامـعـه بـودنـد.  کمونیست باشد
اما این تصویر مکانیکی  که گویا کمیـتـه .  احزاب کمونیستی در طبقه کارگر باز مسأله دیگری است

تر شدنش و اتحادشان خودبخـودی حـزب  شوند و پروسه بزرگ های کمونیستی جنبشی تشکیل می
 .شوند پوچ است می

 
هامنطور که امان کفا هم اشاره کرد هر کارگر کمونیستی میتواند عضو یک  کمیته کـمـونـیـسـتـی 

در کمیته کمونیستی جنبشی گرایشات مختلف وجود دارند و جدال گرایشات در این .  جنبشی شود
حزب حکمتیست ممکن است در دو کمیته کمونیستی دست باال داشته باشد .  کمیته ها وجود دارد

دقیقاً بسته به اینکه شام تا چه حد توانسته اید هژمونـی .  و راه کارگر یا حزب توده در دوتای دیگر
نتیجـتـاً ایـن .  خودتان را در یک کمیته کمونیستی داشته باشید رنگ خودتان را به آن کمیته میزنید

ای تیدبل به حزب میشونـد بـه  تصویر که انشاهلل کمیته های کمونیستی جنبشی از پایین در پروسه
 . شدت مکانیکی و غیرسیاسی است
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کوچکرتیـن مـبـارزۀ .  ناخواسته در جامعه ای مثل ایران هست و هیچ کاری هم منی توان با آن کرد
. من فکر کنم که این یک اصل داده شده اسـت.  سیاسی در ایران مرتادف با مبارزۀ ضد دولت است

برای همین است که دولت با هر گونه مبارزه، حتی تحزب بین صفوف خودش هم مخالـفـت مـی 
بـنـظـر !  چرا کارگر بیاید عضو فالن حزب شـود؟.  کند چون منی تواند مبارزه را غیر دولتی اعالم کند

و این واقعیتی است کـه !  چرا کارگر حق ندارد عضو حزب خاصی بشود؟.  من سوال عکس این است
کارگر مدعی و کسی که می خواهد تغییری ایجاد کند از خودش منی پرسد که چرا من به حزب نیاز 
دارم بلکه می گوید که اگر حزبی وجود دارد که من می توانم عضو آن شوم چه ایرادی دارد؛ ولـی 
اگر می خواستید عضو حزب جمهوری اسالمی شوید، هیچ کس به شام منی گفت که شام مشـغـول 

 . مبارزۀ سیاسی به آن معنی که آنها می گویند هستید
 

. حتی در ایران، زندانی سیاسی مرتادف با کسی است که علیه دولت است و با این تعریف می شود
و بـه هـر "  هـر حـزبـی" اما تا آنجایی که به جنبش کارگری و مطالباتش بر می گردد، پیوسنت به 

حق هر کسی است و هر طور که می خواهد، مـی تـوانـد .  شکلی، یکی از داده های جامعه است
اما سوالی که برای ما وجود دارد این است، که چه نوع تشکالتی می تواننـد .  خودش را متشکل کند

فکر کنم این .  رشایطی را فراهم کنند که جنبش کمونیستی طبقۀ کارگر بتواند دست باال را پیدا کند
سـوال ایـن اسـت کـه .  سوال واقعی ما باشد نه اینکه آیا کمونیسم در جامعه وجود دارد یا نـدارد

چطور دست باال پیدا کند؟ یکی از راه هایی که طبقۀ کارگر می تواند بهبودی در رشایـط خـودش 
بوجود بیاورد و یکی از جاهایی که گرایش کمونیستی طبقۀ کارگر می تواند به بهرتین وجه ممـکـن 
رادیکال ترین خواسته ها را به رسلوحۀ خواسته های کارگری تبدیل کند این است که محیط هـا و 

جـنـبـش .   رشایط و تشکالتی وجود داشته باشند که طبقۀ کارگر بتواند بکمک آنها اظهار وجود کند
کمیته های کمونیستی آن جنبشی است که بطور واقعی می تواند این خواست را برای طبقۀ کارگـر 

امکانی را برای طبقۀ کارگر بوجود می آورد که بتواند تشکل در سطح کـمـیـتـه ای و .  فراهم کند
مبارزه در سطح سازمان دادن رسارسی را در کل طبقۀ کارگر فراهم  کند؛ جای پا  داشتـه بـاشـد و 
رشایطی را مهیا می کند که در آن گرایش کمونیستی بتواند بیشرتین میزان نـفـوذ را بـر جـنـبـش 

کمیته های کمونیستی ظرف کار معینی و برای فراهم آوردن رشایط مـعـیـنـی .  کارگری داشته باشد
مشکالتی که در رابطه با کمیته های کمونیستی وجود دارد، به مـیـزان زیـادی مشـکـالت .  هستند

مشکالتی که به نوع کار کردن در آن کمیته برمی .  واقعی هستند و باید به این مشکالت جواب داد
گردد مثل اینکه چطوری می توان امنیت کسی که در آن کمیته هست را مطمنئ شد؟ چگونـه مـی 
توان کاری کرد که آژیتاتور کارگری بتواند بدون اشکاالت امنیتی تشکیالتی گرایش کمونیسم کارگری 

اینها فاکتورهای اصلی بحث کمیته های کمونیستی هستند و این به ایـن مـعـنـی .   را قوی تر کند
نیست که گرایشات دیگر از جاهای مختلف وارد آن منی شوند بلکه مسئله بر رس این هسـت کـه 
این راه می تواند بهرتین رشایط را برای کمونیست ها فراهم کند که بتوانند در آن بیشرتین مـیـزان 
سازماندهی رادیکال طبقۀ کارگر را جلو بربند و در آن مقطع است که باید حزبی وجود داشته باشد 
که عمأل خود کارگران می توانند در آن حضور داشته باشند و این به این معنی نیست که کـارگـری 
که در چنین حزبی حضور پیدا می کند اصوأل عضو هامن حزب هم هست و این تفاوت ماهوی را 

 . دارد

٥٧ 
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ما به هـمـیـن دلـیـل .  گرایشات مختلف که باید شکل تحزب یافته بگیرند هنوز شکل نگرفته است
رهربان و فعالین کمونیست طبقـه  ٬کمیته های کمونیستی جنبشی را برای اتحاد کارگران کمونیست

فراخوان ما به طبقه کارگر و همه کمونیست های طبقه کارگر این اسـت کـه .  کارگر طرح کرده ایم
از شکل محافل موجود کمونیستی در طبقه کارگر و شبکه های موجود در بیایند و متحد شـونـد و 

به همین دلیل در کل مـبـاحـثـات .  نطفه های اولیۀ تحزب و شکل آگاهانه تر آن را به خود بگیرند
هر جا که کمیته های کمونـیـسـتـی .  همواره گفته ایم که رس پالتفرم مشرتکی خود را سازمان دهید

شکل بگیرد جای رهربان و فعالین کمونیست و با نفوذ طبقه کارگر است و طبیعتأ ایـن در ادامـه 
. اش می تواند گرایشات مختلفی در خود داشته باشد و در نهایت می توانـد پـالریـزه هـم بشـود

ممکن است گرایشاتی از آن جدا شوند ولـی .  اینطور نیست که این کمیته ها حتأم حذف می شوند
در کل این پایۀ تحزب در رشایط موجود است و در جواب به نیازی که االن هست که می گـویـیـم 
خوب یا بد، به هر دلیل طبقه کارگر اینطور نیست که به احزاب موجود پیوسته باشـنـد عـلـیـرغـم 
اینکه خود ما مدعی هستیم و تردید نداریم روی اینکه در دنیای سیاست طبقه کارگر را منایـنـدگـی 

 .می کنیم
 
 

 )بخش پایانی( ٢بخش سوم قسمت  -سمينار جنبش کارگری 
 

درادامه بحث تحزب کمونیستی طبقه کارگر، فکر می کنم که دو تا موضوع را بایـد  : مظفر محمدی
یکی بحث تحزبی است که حزب حکمتیست می خواهد در طـبـقـه کـارگـر .  از همدیگر جدا کنیم

اینکه جـنـبـش کـمـیـتـه هـای .  سازمان پیدا بکند و یکی هم جنبش کمیته های کمونیستی است
کمونیستی یا گرایشات مختلف طبقه کارگر بروند و کمیته درست کنند، در حقیقت دست فعالـیـن 
و رهربان کارگری را می بوسد و ما منی توانیم کاری بکنیم و فقط امیدواریم  و تالش می کنیـم کـه 

در مورد اول حزب ما برای همین امر هم درست شده که طبقه کارگر بیایـد . بروند این کار را بکنند
حزب خودش باشد برای مبارزه برای مطالبـات .  و ان را تصاحب کند و به حزب خودش تبدیلش کند

در نتیجه می خواهم بگویم که حزبی که مـورد نـظـر مـا اسـت  .  امروزش تا گرفنت قدرت سیاسی
و سیاست ها و تاکـتـیـک "  یک دنیای بهرت"دارای برنامۀ ای به نام  . دارای خصوصیات معینی است

و این حزب در رشایط خفقان و استبداد بـورژوازی ایـران .  های معینی در مبارزه طبقاتی در ایران
که آذر مدرسی هم به آن اشاره کرد، حزبی کامأل مخفی است و به شدت منضبط و با دیسیپلین و 
صاحب  سنت و تجارب کمونیستی و کارگری این یک حزب کمونیستی کارگری مخـفـی اسـت کـه 
الزاما قدرتش در تبلیغات علنی یا مدیای علنی یا در رادیو و تلویزیون و غیره نیست که امکانش را 

بلکه قدرتش این است که از درون طبقه کارگربیشرتین اتحاد را تامین کند، طبقه کارگر را به .  ندارد
و .  هم ببافد، اتحاد شبکه های فعالین کارگری رشط اول اتحاد رسارسی مبارزه طبقه کـارگـر اسـت

بطوریکه در هر کارخانه و رشکت، معدن یا غیره، کمـیـتـه هـای .  رشط اول تحزب کمونیستی طبقه
کمونیستی محل کار و زیست کارگران را تحت پوشش تبلیـغـات مـخـفـی و آژیـتـاسـیـون هـای 

این حزب الزامأ از طریق تبلیغـات .  سوسیالیستی برای سازماندهی، مبارزه و اعرتاضشان قرار بدهند
از بیرون هم سازمان پیدا منی کند بلکه باید از دل فعل و انفعاالت مبارزاتی که روزمره در طـبـقـه 
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یکی از اشکاالت ما این است که هنوز به گرایش .  حتامً ما بعنوان حزب حکمتیست اشکاالتی داریم
ایم اما در مبارزه طبقاتی مناینده این استقالل سیاسی  طـبـقـاتـی  کمونیستی در جامعه وصل نشده

از این زاویه تا زمانیکه ما این خصوصیت را داریم فراخون من همـیـشـه ایـن .  طبقه کارگر هستیم
چرا که این حزب بدون چفت شدن به گرایش خـودش در !  است که به حزب حکمتیست بپیوندید

طبقه کارگر منیتواند پیروزی طبقه کارگر را چه در مبارزه روزمره خود و چه در انـقـالب کـارگـری 
گـیـری یـک حـزب  این صورت مسأله امروز ما است نه پیداکردن راهی بـرای شـکـل.   تضمین کند
 .کارگری از دل طبقه کارگر -کمونیستی

 
تشکیل و درست کردن حزب حق کارگر است و ما می .  نهایتا انتخاب با کارگر است : مظفر محمدی

گوییم که به ما بپیوندید چون ما خاک به چشم طبقه کارگر منی پاشیم، هندوانه زیر بـغـلـش منـی 
گذاریم، منافع مستقل آنها را منایندگی می کنیم و اینکه به حزب جمهوری اسالمی نپیـونـدیـد، بـه 

حزب خودتان را داشـتـه .  حزب رستاخیز نپیوندید، به حزب توده یا جبهۀ ملی و جنیش سبز نروید
تفاوت برجسته ای که شاید ما باید داشته بـاشـیـم .  این حق کارگر است و انتخاب با اوست.  باشید

بر فرض مثال کسی که می رود و مـی .  این است که ما مخالف فرقه گرایی در طبقه کارگر هستیم
گوید تو عضو حزب من هستی و بنابراین فقط خودی ها را بچسب و فقط آنهایی کـه عضـو تـو 

این فرقه گرایی  عامل تفرقه .  هستند با تو هستند و آنهایی که با تو نیستند بر تواند و از تو نیستند
خالد حاج محمدی،  طبقـه کـارگـر چـه .  در صفوف طبقه کارگر است و ضد وحدت کارگران است

اندازه به این روش و سنت حزبی و پیوسنت به احزاب آگاه است بدون اینکه  به فـرقـه گـرایـی و 
 تفرقه در صفوفش 

دچار شود؟ حزب ما و فعالین و رهربان کارگری در این مورد چکار باید بکـنـنـد و چـه وظـایـفـی 
 برعهده ما است؟

 
من تردید دارم که با گفنت فقط این جملۀ به ما بپیوندید طبقه کارگر به کسـی  : خالد حاج محمدی

بپیوندد چون فکر می کنم روزانه تبلیغات وسیعی علیه تحزب کمونیستی طبقه کارگر در جـامـعـه 
من فکر می کنم که دولـت جـمـهـوری .  می شود که در رأس آن دولت جمهوری اسالمی قرار دارد

اسالمی بیش از هر نیروی سیاسی و بیش از هر نیرویی که مدعی منایندگی طبقه کارگر است رو به 
به طرق مختـلـفـی .  کارگر تبلیغ می کند و تالش می کند که تحزب در میان طبقه کارگر شکل نگیرد

.. از تبلیغات تا کار سیاسی جدی بعنوان یک ابزار اصلی مانع تحزب کمونیستی طبقه کارگر میشـود
ولی این نکته را بگویم که من هم فکر می کنم کسی که حزبی سیاسی درست می کـنـد تصـمـیـم 
گرفته و می خواهد که قدرت سیاسی را بگیرد و بورژوازی را پایین بکشد و برای انـجـام ایـن کـار 

طبیعتأ ما هم حزب را درست نکرده ایم برای اینکه حزب داشته باشیم و .  حزبش را درست می کند
حزب درست کرده ایم که دست به قدرت بربیـم .  در آن جدل سیاسی کنیم، جمع خوشفکران باشیم

و اگر می خواهی دست به قدرت بربی و بورژوازی را پایین بکشی باید به طبقه ات اتکاء کـنـی و 
اینکه ما چه اشکاالتی داریم فعأل مباند اما نکتۀ دیگر اینـکـه حـزب مـا .  حزب برای آن طبقه است

گفتیم تحزب در ایران، تـاریـخ تـحـزب در ایـران، )  به دالیل تاریخی(  همیشه تأکید داشته است،
در طبقه کارگر هنوز آن پالریزاسون سیاسی که بـایـد شـکـل بـگـیـرد و  ٬بورژوازی ایران وتحزبش
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مسئلـه بـر .  برای همین تشکیل مجمع عمومی، تشکیل شوراهای پایه در ایران امر داده شده است
رس این است که چگونه می توانید هژمونی گرایش کمونيستي و کارگری را به میزان بیشرتی در آن 

اینجاست که کمیته های کمونیـسـتـی .  جنبش فراهم بکنید و چگونه می توانید متشکل ترش بکنید
 . معنی پیدا می کند

اگر که به طبقۀ کارگر نگاهی بـیـنـدازیـم .  آخرین نکته این که یک انتظار و یک تفاوتی وجود دارد
می بینیم که برخالف طبقات دیگر، فرم تشکل یابی و فرم کمیته ای کار کردن در آن خـیـلـی فـرق 

در طبقات متوسط شام تا یکی را پیدا کنید و جمعی را درست کنید، خیلی راحـت چـهـار .  می کند
اما در جنبش کـارگـری .  نفر حول آن جمع می شوند و تصمیم می گیرند که فالن کار را انجام دهند

اصـوأل آن تصـویـر .  به این صورت نیست حتی تشکیل کمیته ها هم به میزان زیادی فردی نیسـت
فردی که در طبقات متوسط و چپ علی العموم و حاشیه ای همیشه دنبال آن اسـت در طـبـقـۀ 

. شکل عضویت کارگر در آن تشکالت هم فردی نـیـسـت.  کارگر نیست و به این شکل عمل منی کند
اینجا جمعی حرکت می کنند، با هم حرکت می کنند، با همدیگر تشکیل می دهند، چون احسـاس 

می خواهم بگویم فرم تشکل یابی آن بـه ایـن شـکـل .  امنیت می کنند هنگامی که با هم هستند
نیست که شام در روز روشن در یک جایی نشسته اید و با عده ای دیگر با هم بحث می کنـیـد و 

وقتی که اینطور به آن نگاه کنید می بینید کـه .  قانع می کنید و بعد می روند و کارشان را می کنند
تشکیل آن کمیته ها، کارکرد آن کمیته ها نه در رابطۀ مستقیم با این است که کسی عضو هست یا 

اگر در یک جایی شام .  بلکه در نتیجۀ کارش است که باید ببینیم .  نیست، رابطه دارد یا رابطه ندارد
احساس کنید که تغییری بوجود آمده، محیط متفاوتی هست، اعرتاضات شکل دیگری پیدا کـردنـد، 
پس در آنجا جنبش و کميته کمونیستی ای هست که آنرا رادیکال تر کرده و دست باال را پیدا کرده 

ولی بحث حاال بر رس این است که چگونه می توان آن را متشکل کرد، چـگـونـه مـی تـوان .  است
کارگری که می خـواهـد .  سازمان یابی کرد و الگویی به دست داد که بتوان از آن الگو استفاده کند

برود و اعتصاب کند، اصأل منی تواند تصور کند که می تواند این را بکند بدون اینکه کمیتۀ اعتصاب 
می توانند با هم بنشینند و تصمیم بگیرند که اعتصاب کنند ولی رشط پیروزی و رشط .  داشته باشد

شام اگر می خواهید که در جنبش کـارگـری .  تضمینی اش این است که کمیتۀ اعتصاب داشته باشد
به جایی برسید، اگر می خواهید بهبودی در وضعیت طبقۀ کارگر بوجود بیاورید، چاره ای نـداریـد 

صحبت بر رس این است که این تجربه در جنبش کارگری .  غیر از اینکه به شکل کمیته ای کار بکنید
دالیل سیاسی اقتصادی و تاریخی و غیره جای خودشان را دارد؛ ولی ساخنت این .  ایران ضعیف است

الگو، مسئله است تا کارگران خیلی راحت بتوانند به شکل کمیته ای عمل کنند، بـتـوانـنـد تـأثـیـر 
تا آنجا کـه بـه (  بدون اینکه الزامأ حتی کسی .  خودشان را بگذارند، الگوهایشان را به دست بدهند

اعضای اینها مخفی هستند اما حرکتـشـان و .  اعضای آنها را بشناسد)  جمهوری اسالمی بر می گردد
فرم کارشان و الگوهایی که می دهند به هیچ وجه مخفی نیست و تجربه های خوبی از ایـن نـوع 

 . کار در دست است
 

طبقه کارگر شبکه ها و محافل رادیکال سوسیالیست خود را دارد، آژیـتـاتـور دارد،  : مظفر محمدی
منتهی اگر این رهربان و آژیتاتورها  سازمان پیدا نکنند یا متحزب نشود کارشان کم .  رهرب عملی دارد

مثل هامن فعل و انفعاالتی که االن دارد اتفاق می افتد چه در مبارزات اقتصـادی  و .  تأثیر است 
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در اینجا هست که مسئله جنبش مجامع عمومی کارگری بهرتین محمل و .  کارگر هست بیرون بیاید
ظرف فعالیت کمیته های کمونیستی است که چه برای آژیتاسیون سوسیالیستی در مجامع عمومـی 
و سازماندهی اعرتاض علیه توحش رسمایه داران به کار مزدی، چـه در رشکـت دادن کـارگـران و 
دخالت کردنشان برای پوشش امنیتی کمونیست های کارگری در مجامع عمومی و چـه در جـلـو 

در واقـع ایـن .  انداخنت فعالین کارگری دیگر برای هیأت های منایندگی و موقتی در جاهای دیـگـر
ایـن .  امنیت فعالین حزبی و کمیته های کمونیستی را تضمین می کند که نقش رهربی کننده دارند

موجب  توده ای شدن و بزرگ شدن حزب و ریشه دواندن در همه گوشه های زوایای محیط کار و 
خصوصأ زنانی که در خانه کار می کنـنـد اگـر در .  محالت زندگی کارگران و خانواده هایشان است

یـک .  حزب باشند امکان بسیار زیادی را به گسرتش کار حزب و تأمین امنیت خودشان مـی دهـنـد
وظیفه دیگر کمیته های حزبی کمونیستی کارگری این است که رساغ دیگر گرایشات چپ برونـد و 

الزم .  این آنها هستند که باید به رساغ دیگر فعالین و محافل کارگری بروند و با خودشان متحد کنند
نیست الزامأ همه را راضی کنند و طی پروسه ای طوالنی قانع کنند که بیایید این گرایش را قـبـول 

بلکه خودشان دست در دست همدیگر رصفنظر از هر گرایش سیاسی و تعلق حزبی کمـیـتـه .  کنید
در نتیجه می خواهم بگویم که از نـظـر .  های کمونیستی و جنبشی خودشان را هم سازمان بدهند

من  جنبش کمیته های کمونیستی یا کمیته های کمونیستی جنبشی در گرو این است که یک حزب 
در .  این کمیته ها و حزب خودش را در طبقه کارگر سازمـان بـدهـد"  حزب ما "  معین و از نظر ما 

اینجا سوالی که می خواهم مطرح بکنم این است که نظر شام در رابطه با کمیته های کمونیسـتـی 
. حزب حکمتیست یا حزب کمونیستی کارگری که طبقه کارگر باید داشته باشد در واقـع چـیـسـت

مسئله ای که بعدأ هم به آن می پردازیم این است که رابطۀ این حزب با جنـبـش کـمـیـتـه هـای 
 !کمونیستی و دیگر گرایشات دیگر چطور است؟ امان کفا

 
یکی از آنها مسئلۀ کمیته هـای .  چند تا فاکتور اساسی است که شام به آن اشاره داشتید   : امان کفا

همیشه ابزار مـعـیـن بـرای پـیـشـربد .  کمونیستی و یکی دیگر در باره جنبش مجمع عمومی است
شام اگر که مجمع عمومی را در نظر داشته باشید که در حقیقت شورای پایه .  کارهای معین هست

رشط اول برای ایـنـکـه .  است، گرایشات متعددی می توانند در این شورای پایه دست باال پیدا کنند
گرایش کمونیستی بتواند در مراکز کارگری و در شوراها دست باال را پیدا کند این است که خود آن 
گرایش در پروسۀ اولیه اش درجه ای از تعهد و تشکل را بوجود آورده باشد و از فرم مـحـفـل و از 
. فرم شبکه ای عمومی اش به فرم کمیته ای و فرم باالتری از تشکل دست یابی پیدا کـرده بـاشـد 

تفاوت کمیته های کمونیستی با شکل جنبشی آن در این است که چقدر راه دست باال پیـدا کـردن 
بخاطر هامن عدم پوالریزاسیون اش کـه در مـوردش صـحـبـت ( گرایشات کمونیستی طبقۀ کارگر 

مبارزۀ طبقۀ کارگر و دسـت .  اگر که به صورت جنبشی عمل کند، می تواند فراهم تر شود)   کردیم
. باال پیدا کردن هر گرایشی، بحث اقناعی نیست، بلکه کامأل بحثی است عملی و نتیجه را مبنا ست

شام اگر در یک جایی ببینید که فالن نتیجه موفق شده و جواب داده است، آن نتیجه قابـل قـبـول 
وقتی که به پروسۀ انقالب در ایران نگاه می کنیـم، .  می شود و بعنوان ابزار از آن استفاده می شود

می بینیم که شوراها را اتخاذ می کنند، در واقع شوراها را گرفتند چون این آن آخرین تجربه اسـت 
. و آنرا طبقه کارگر ایران بدست می گیرد چون می دانند که چه کسی از آن  پیـروز بـیـرون آمـده
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 . این جنبش کمیته های کمونیستی رشایط مهیایی را فراهم میکند: ثریا شهابی
 

 . آنها میتوانند رشایط را مهیا کنند: مظفر محمدی
 

بـه انـدازه کـه .  نه من میگویم این رشایطی است که شام میتوانید در آن رشد کـنـیـد:  ثریا شهابی
 .میتوانید در جنبش مجمع عمومی رشد کنید

  
  اگر نشود چی؟: مظفر محمدی

  
 .رشایط اش هست. من فکر منی کنم اگر نشود: ثریا شهابی

  
ایجاد جنبش کمتیه های کمونیستـی دسـت .  گفتم .  این جنبش در دست ما نیست: مظفر محمدی

منتها اگر این  جنبش تشـکـیـل .  دست کارگر کمونیست و گرایشات مختلف را می بوسد.  ما نیست
 نشد؟ آیا طبقه کارگر میتواند صاحب حزب خودش بشود؟ 

 
من میگویم اعتصابی که متکی به مجمع عمومی است از نـظـر . من میگویم که هست: ثریا شهابی

ما چکار میتوانیم بکنیم که این حزب، با این مشخصات  چکار میتوانـد .  من کمیته کمونیستی است
بنظر من یک حزب سیاسی،  اگر  در ابعاد عظیـم سـیـاسـی در جـامـعـه وارد .  بکند، سوال است

جدالهایی نشود، اگر نیاید و برنامه نداشته باشد که کمیته های خودش را چطوری می سازد، بنظـرم 
 . فرصت را از دست میدهد

ما طرفدار مجـمـع عـمـومـی .  هامنطور که مجمع عمومی معلوم منی کند که تصمیم چی میگیرند
در نـتـیـجـه یـک .  اما شام منی توانید تضمین کنید که مجمع عمومی تصمیم غلطی نگیرد.  هستیم

کمیته کمونیستی،  با گرایشات مختلفی که راه حل هایی که میگذارند راه حل های کـمـونـیـسـتـی 
است،  و شکل کار و سبک کاری که میکنند متکی به توده کارگران است، و مـطـالـبـات رادیـکـال 

و دنبال راه حل حزبی !  کارگری را مطرح میکند، ممکن است فردا برود دنبال راه حل سندیکالیستی
در نتیجه آن موجودیت شام، موجودیت امروز شام، که چقدر حزب جدی هستید، و یک .  شام نیاید

حزب سیاسی بزرگ و مطرح که  جنگ های سیاسی اش را میکند، شام را در دسرتس این جنبش تان 
 . قرار میدهد و شام میتوانید کمیته های کمونیستی تان را درست بکیند

 
قبل از اینکه به بحث جنبش کمیته های کمونیستی بر می گردیم  راجـع بـه ایـن  : مظفر محمدی

. مسئله صحبت کنیم که ما حزب کمونیست کارگرانی را می خواهیم که از جنس حکمتیست باشند
حتـی بـحـث .  یعنی از جنس کسی باشند که با هیچ بخشی از بورژوازی کنار منی آید، فرقه نیستند

رس این هست که آیا آنها از رس سیاست با ما می آیند یا از رس دخالت در مبارزاتی که هسـت یـا 
ممکن است کارگری بـا مـا بـاشـد .  اینکه از رس هر دو، یا منافع مستقل آنها را منایندگی می کنیم 

چونکه ما علیه اشغال کشورها توسط آمریکا هستیم مثل بحث هایی که در مـورد اشـغـال عـراق 
در نتیجه می خواهم بگـویـم کـه .  توسط آمریکا داشته ایم و ممکن است که از این رس با ما بیاید
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مبارزۀ اقتصادی کارگران را سیاسی می کنند، اما  قدرت دخالت در .  چه در مبارزۀ سیاسی کارگران 
قدرت اینکه جامعه را به چپ و راست بربد را ندارد در نتیجـه تـحـزب کـارگـری .  سیاست را ندارد

این شبکه هایی کـه االن .  تبدیل به یک حلقۀ مهم برای طبقه کارگر شده است برای رفع این موانع
وجود دارد یا تا آنجایی که ما مطلع هستیم و تاریخأ هم گفتیم که این در میان طبقه کارگر وجـود 
دارد، چقدر زمینۀ این وجود دارد که بتوانند صاحب حزب شوند یا طبقه کارگر را صـاحـب حـزب 

 !بکند؟  ثریا شهابی
 

من فکر میکنم که رشایط خیلی خیلی مهیایی هست که اینکه طبقه کـارگـر صـاجـب  : ثریا شهابی
یـک .  با متام لطامتی که خورده ایم، با متام ضعـف هـایـی کـه هسـت.  حزب سیاسی خودش شود

گرایش رادیکال سوسیالیست در درون طبقه کارگر هست که شام می بینید کـه ایـن طـرف و آن 
بنظر من با توجه به شناختی که در مورد گرایشات کارگری در ایران داریم، هـر . طرف میزند بیرون

به خاطر نقـشـی . کمتیه اعتصابی ، یک کمتیه کمونیستی است، میتواند یک کمتیه کمونیستی باشد
کمتیه اعتصابی که متکی است بـه . که آن گرایش، که این کارگران را به اعتصاب کشانده است، دارد

 ! مجمع عمومی
یـک .  یک نوع کار است.  گرایش کمونیستی چی است؟ این نیست که بیاید و خودش را تعریف کند

کمیته اعتصابی که متکی به مجمع عمومی باشد، یـک .  جنبشی است که با چیزهایی تداعی میشود
نه خانه کارگر میخواهد کارگر اعتصاب کند و نه شورای اسالمی میخـواهـد .  کمتیه کمونیستی است

ما گفتیم .  حتی سندیکالیستی که توی آن کمیته اعتصاب هست، جز آن است.   کارگر اعتصاب بکند
برای ما کمتیه کمونیستی، جنبش کمـتـیـه .  که کمتیه کمونستی کمیته ای است از گرایشات مختلف

یک بسرتی بـرای شـام فـراهـم .  های کمونیستی یک چیزی است مثل جنبش مجمع عمومی است
میکند که شام بتوانید گرایش خودت را، گرایشی که نه فـقـط در حـرف بـه خـودش مـیـگـویـد 
کمونیستی، که در عمل یک کارهایی میکند که فقط با گرایش شام، با گرایش کمونیسـتـی تـداعـی 

 . میشود، متشکل کند
 

امـا یـک رهـرب و یـک .  هیچ اعتقادی نداشته بـاشـد.  ممکن است طرف یک کارگر مسلامن باشد
. سازمانده پیرشو و رادیکال طبقه کارگر است که نه وزارت اطالعات میتواند بخردش نه خانه کارگـر

از ایـن .  میتواند کارگر را متحد کند، متشکل کند و برای مطالبات رفاهی اش حتی به میدان بیـآورد
به اندازه ای که  جبشن مـجـمـع عـمـومـی .  زاویه جنبش کمتیه های کمونیستی هیچ مانعی ندارد
و بنظـر مـن .  منتهی تصاویر مختلفی هست.  بتواند شکل بگیرد کمیته های کمونیستی هم میتواند

گاها ابهاماتی که در جنبش مجمع عمومی هست که جنبش مجمع عمومی چی اسـت، در مـورد 
هر کمیته کمونیستی،  که یک اقدام و یـک فـعـالـیـت .  جنبش کمتیه های کمونیستی هم هست

کارگری را، هر جمعی که منی رود و مراوده کند و باج بدهد، و به توده کارگران مـتـکـی اسـت و 
 ....نه 
 

چه زمـیـنـه . به کمتیه های کمونیستی و جنبش کمیته های کمونیستی باز میگردیم: مظفر محمدی
 . هایی وجود دارد که طبقه کارگر صاحب حزب بشود، حزب  کمونیسی طبقه کارگر
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اجازه بدهید که به بخش دوم بحث بپردازیم و بحث روی بخـش اول را بـا ایـن  : مظفر محمدی
توضیح متام کنیم که طبقه کارگر می تواند و باید صاحب یک حزب کمونیستی کـارگـری شـود بـا 

یک دنیای بهرت، با سیاست های حکمت، با مارکس و آنطور که مورد نظر مـا هسـت و " برنامه ی 
حزبی که نه در سیاست بلغزد، نـه .  کوهی از ادبیات مارکسیستی که در طول این مدت نوشته ایم

ما میخواهیم که کمونیست های طبقه کارگر حول این .  در مبارزۀ اقتصادی دچار محدودنگری شود
حزب خودشـان را از .  هیچ تعارفی نداریم و می گوییم به حزب ما بپیوندید.  گرایش متحزب شوند

حتی اگر اسم دیگری روی آن بگذارنـد .  این جنس و جورحزب که ما داریم را انتخاب و درست کنند
اگر چنین حزبی درست شود حتی اگر اسم حزب مـا هـم روی .  ولی به هر حال از این جنس باشد

در نتیجه این تالش ما را می خواهـد .  آن نباشد موفقیت بزرگی برای طبقه کارگر به حساب می آید
اینکه حزب درست شـده تـا سـیـاسـت .  و حزب برای این درست شده است که این را متحقق کند

هایش را اعالم کند، منافع مستقل طبقه کارگر را منایندگی کند، تالش کند که تشکل های تـوده ای 
طبقه کارگر یا جنبش مجامع عمومی شکل بگیرد به جای خود، منتهی اگر این تحزب شکل نـگـیـرد 

ممکن است حتی در بعضی جاها گشایش سیاسی یا اقـتـصـادی حـاصـل .  همه اینها بر باد می رود
پس این مسئله همچنان  به جای خود باقیست و .  شود منتهی طبقه کارگر به نتیجۀ نهایی منی رسد

وظیفه ماست که به رسانجام برسانیم که به نظر من زمینه های آن وجود دارد، کمونیسـت هـایـی 
هستند که به این گرایش تعلق دارند و الزامأ عضو حزب ما نیستند یا هنوز به ما نپیوسته اند و این 

 . من عمیقأ معتقدم که این گرایش وجود دارد. امر احتیاج به پروسه ای دارد که متحقق شود
اما بحث دوم مربوط به جنبش کمیته های کمونیستی است که بصورت مستقل و جداگانه بـه آن 

عده ای معتقدند که کمونیست های زیادی در طبقه کارگر هستند، از گـرایـش .  خواهیم پرداخت
گفته می شود که این گرایشات خودشان متحد هستند و مشغـول .  کمونیستی ،  توده ایستی تا سبز

آیا واقعأ به این شکل است؟ اگر به این شکل بود که االن مبـارزۀ اقـتـصـادی .  کار خودشان هستند
 .طبقه کارگر یا حتی اتحاد طبقه کارگر و تشکل طبقه کارگر در سطح باالتری بود

در نتیجه و با توجه به این معضل و کمبود و وجود تفرقه در صفوف فعالـیـن کـارگـری، وظـیـفـه 
دیگری بعهدۀ ما قرار گرفته است و همزمان این وظیفه بر دوش کارگران کمونیسـتـی کـه بـه مـا 

و ان این است که به رساغ دیگر فعالـیـن و کـارگـران .  احساس نزدیکی  می کنند نیز افتاده است 
ما یک سازمان .  رصفنظر از گرایشات مختلفی که دارند برویم و دست آنها را در دست هم بگذاریم

ممکن است یک جایی کمیتۀ کمونیستی تشکیل شود که چهار نفرشـان تـوده ای .  فرقه ای نیستیم
راه کارگر یا وابسته به دیگر جریانات چپ باشند و فقط یکی از آنها وابسته به حکمتیست بـاشـد 

من می خواستم راجـع بـه بـخـش دوم .  ولی این کمیته کار می کند برای متحد کردن طبقه کارگر
آذر مـدرسـی،  شـام در حـال . مبحث که جنبش کمیته های کمونیستی است بیشرت صحبت کنیم 

آیا این  فعالین و رهربان کارگری خودشان وجود دارند و بـه . حارض این ظرفیت را چگونه می بینید
 کارشان مشغولند؟

 
ها و محافل کارگری یکی از مکانیزمهای طـبـیـعـی درون  من فکر میکنم وجود شبکه:  آذر مدرسی

هـای رهـربان عـمـلـی و کـارگـران  محافل و شـبـکـه.  ما ایرنا قبالً هم گفته ایم.  طبقه کارگر است
هایی که میتوان رد پایشـان را در  محافل و شبکه.  سوسیالیست در درون طبقه کارگر موجود است
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روی زمینه هایی که چنین تحرکی را در کارگران کمونیست طبقه کارگر بوجود می آورد که چـنـیـن 
. گرایشی را انتخاب کنند و این گرایش را بعنوان تحزب کمونیستی خودشان بپذیرند صحبت کـنـیـم

 !امان کفا
 

کارگر کمونیستی که بطور مثال با حزب حکمتیست همراه می شود یا حتی اگـر بـخـش :  امان کفا
وسیعی هم از طبقۀ کارگر با حزب حکمتیست همراه شوند، به این معنی نیست که طبقـۀ کـارگـر 

می خواهم بگویم که بافت و شکل طبقۀ کارگر به این شکل عـمـل منـی .  این حزب را پذیرفته اند
اگر رهربان کارگری، آژیتاتورهای کارگری با گرایش کمونیستی می آمدند و فرض کنیم با حـزب .  کند

حکمتیست همراه می شدند و آن را قبول می کردند، االن طبقۀ کارگر در مسـیـر دیـگـری قـرار 
مشکل واقعی و عملی این است که کارگران کمونیست و کارگرانی که این گرایش را دارند و .  داشت

راه .  یا حتی کارگرانی که با این حزب هستند و عضو این حزب هستند الزامأ رهربان کارگری نیستنـد
حل کمیته های کمونیستی در این است که می گوید چگونه می توانیم رهرب کارگری و آژیـتـاتـور 
. کارگری را قانع بکنید که آن سیاستی را جلو بربند که شام فکر می کنید سیاست کمونیستـی اسـت

اینجاست که کمیته  کمونیستی بـا مـجـمـع .  کمیته های کمونیستی با این تصویر ظاهر می شوند
بعنوان مثال فرض کنید االن همۀ ما می خواهیم در مورد یک مسـئـلـه ای .   عمومی فرق می کند

تصمیم بگیریم اما کسی که بتواند نظر شام را به جلو بربد کسی است که رهربی این مبـارزه را در 
کمیتۀ کمونیستـی بـرای طـبـقـۀ .  در واقع کار کمیته های کمونیستی هم همین است.  دست دارد

کارگر آن نیرو است؛ و تحزبش به این معنی است که رهربان کارگری و آژیتاتورهای کارگری، نـظـر، 
 . بحث، متد و الگویی که شام پیش رو می گذارید را بپذیرند

 
یکم اینکه آن آژیتاتـور و آن .  برای اینکه این کار را بکنید باید چند تا کار دیگر را نیز انجام دهید 

رهرب کارگری که اگر بخواهد بعنوان يک عضو به حزب شام وصل شود باید از هزار و یک مسـئـلـۀ 
امنیتی مصون مباند و این چنان جدایی را می خواهد و الزم دارد که او بتواند از نظر سیاسی هـامن 

..... بدون اینکه الزامأ عضو باشـد، .  حرف را بزند بدون اینکه الزامأ به کمیتۀ کمونیستی وصل باشد
هر بخشی از طبقۀ کارگر با هر گرایشی، اگر بتواند رهربان کارگری و آژیتاتورهای کارگری را با خـود 

اما تا وقتیکه بخشی از آن رهربان و آٰژیتـاتـورهـا .  داشته باشد، طبقۀ کارگر هم آن را با خودش دارد
به رفرمیست ها و به انواع و اقسام  تفکرات دیگر آغشته هستند، نقش کمیته های کـمـونـیـسـتـی 

شام مجبور هستید در محله ات و در محیط امکاناتی را فراهم کنید که آن .  چند ده برابر می شود
 . آژیتاتور کارگری قبول کند و بگوید که این جواب، جواب رادیکال است

اگر این را قبول بکند، آنوقت جنبش کمیته های کمونیستی شام بطور واقعی پیروز شـده اسـت و 
اگر این را قبول نکند مهم نیست که شام سیصد تا کمیته کمونیستی هم داشته باشید و بـاز هـم 

یعنی که مسئله، مسئله ای عملی اسـت چـون .  منی توانید  کاری را از نقطۀ الف به نقطۀ ب بربید
راضی شدن  در این راستا، و مسئلۀ امنیتی اش است که کمتیه هـا .  بافت طبقۀ کارگر فرق می کند

را کامأل از بحث مجمع عمومی جدا می کند؛ و بهرتین رشایط را فراهم می کـنـد کـه آن گـرایـش 
کمونیستی بتواند بیشرتین جلب توجه را از رهربان کارگری داشته باشد و بتواند طبقۀ کارگر را بـه 

 . جایی برساند
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. میدان می آید و هامنطور که آذر مدرسی گفت جنگ بر رس مسئله حزب از آنجا رشوع می شـود
فکر می کنید گرایش کمونیستی کارگری آنطور که مارکس می گوید، آنطور که منصور حکمت مـی 
گوید و دنیای بهرت می گوید برای اینکه بتوان چنین اتحادی را در طبقه کارگر و فعالین کمونیـسـت 
کارگر بوجود آورد و برای اینکه بتوان چنین جنبشی را سازمان داد چقدر زمـیـنـه هـای مـادی آن 

 !فراهم است؟ خالد حاج محمدی
 

گرایش کمونیستی در طبقه کار یک گرایش واقعی است و اینکه در دوره هایی  : خالد حاج محمدی
و حتأم موقعیت آن و هژمـونـی آن در . ضعیف بوده است یا قوی بستگی به رشایط آن دوره دارد

امـا .  ولی خود این گرایش همیشه وجود داشتـه اسـت و دارد.  جنبش کارگری متفاوت بوده است
چقدر زمینه های آن فراهم است یا نه یک حقیقت وجود دارد و آن اینکه کمیته های کمونیـسـتـی 
. جنبشی که ما طرح کرده ایم جواب به نیاز کمونیسم در طبقه کارگر و در دوره ای مـعـیـن اسـت

من فکر می کنم اگر حزب حکمتیست که به خودش می گوید حزب کارگران هستم و منـایـنـدگـی 
منافع این طبقه را در دنیای سیاست می کنم، اگر موقعیتی مثل حزب بلشویک نه حتی در انقـالب 

بلکه خیلی قبل تر از آنرا داشت، به نظر من طرح کمیته های کمونیستی جنبشـی رضورتـی  ١٩١٧
ما این بحث را در (  واقعیتی که وجود دارد و می شود راجع به آن بحث کرد این است که .  نداشت

متام احزابی که به خودشان می گویند کمونیست هنوز رهربی اش، بافت )  جاهای دیگری کرده ایم 
تشکیالتی اش، رابطه اش، مشغله اش، پراتیک اجتامعی اش و نقش و تأثیرش حال به هر دلیلی کـه 

لذا یکی از معضالت طبقه کارگر این است کـه . باشد در طبقه کارگر ضعیف است از جمله خود ما
حـال شـایـد .  بخش اعظم کمونیست های طبقه کارگر و رهربان و فعالین آن در احزاب نـیـسـتـنـد

بـه .  سمپاتی به فالن حزب هم داشته باشند، یا  ممکن است فالن حزب را دوست داشـتـه بـاشـنـد
یـا .  همین دلیل باید راهی پیدا کرد که از انشقاق موجود در طبقه کارگر بـه درجـه ای کـم کـرد

منظور من از کمونیست ها فعال  حـزب تـوده و .  حداقل کمونیست های این جنبش را متحد کرد
بلکه منظورم هر رهرب و فعال کارگری اسـت کـه  ٬اکرثیت و بقیه احزاب و گروههای سیاسی نیست

کمیته های کمونیستی جنبشی ظرفی است بـرای هـمـیـن کـار و . به خودش می گوید کمونیست
یا باید این کار را کرد یا اینکه رس کارگر در هـر .  جواب این دوره به مسئله تحزب طبقه کارگر است

جنبش رسارسی مطالباتی و مبارزۀ رسارسی کارگری در جامعه ایران حتی برای .  تحولی بی کاله مباند
یا برای صف بسنت در مقابل تعرض بورژوازی بدون اتحاد کـمـونـیـسـت هـای آن  ٬معیشت کارگر

منصور اسانلو جزو رهربان شناخته شده کارگری در ایران بـود کـه بـخـاطـر .  جامعه مقدور نیست
منصور اسـانـلـو  ٬اما زمان اعتصاب کارگران رشکت واحد. مسئله سندیکا می خواستند زبانش را بُربند

بـقـیـه  ٬در جواب این سوال که چرا از کارگران بخشهای دیگر منیخواهید از شام دفاع کنند گـفـت
مـی خـواهـم .  مشکالت خودشان را دارند، باید به مسائل خودشان برسند و چرا از ما دفاع کـنـنـد

کسی که فکر می .  بگویم که اگر کاری نکنید این نوع گرایش است که در طبقه کارگر نفوذ می کند
در مـقـابـلـه بـا  ٬کند من باید کاله خودم را محکم بچسبم من که مناینده کل طبقه کارگر نیستـم

یا سدی می بندی یا سنگری می بندی که بتوانی پلـه بـه پـلـه .  بورژوازی ایران هیچ شانسی ندارد
کارگر را از مشقات خالص کنی و باالخره پایۀ بردگی را از بین بربی یا باید هر روز و تـا ابـد مـن 

 .کارگر باشم و آنها هم بورژوا و هر روز تالش کنم که دستمزدم را بگیرم
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هـا  بحث کمیته های کمونیستی جنبشی بر رس این است که این شـبـکـه.  مبارزات طبقه کارگر دید
شوند و دامنه نفوذ و دامنه فعالیت و عملشان محدود است و مسـألـه بـر  خودبخودی تشکیل می

رس ارتقا این رابطه های خودبخودی با دامنه محدود تأثیر گذاری به رابطه ای آگاهانه و با نـقـشـه 
شود تعهد مشرتک اعضا آن، با یک پالتفرم کمونیستی روشن، با دامنه عمل و فعـالـیـتـی  تشکیل می

 . فرتر از  مرکز تولیدی است
 

به نظر من یکی از  تاثیرات منفی که چپ سنتی و غیرکارگری و فرقه ای در طبقه کـارگـر داشـتـه 
ایـن هـم .   ها و محافل و رابطه کارگران کمونیست و رهربان عملی اسـت لطمه خوردن این شبکه

یکی از سمومی است که این چپ غیر کارگری در طبقه کارگر پخش کرده و بـا بـردن دعـواهـای 
ای از انشقاق و تـفـرقـه را حـتـی بـه  ایدئولوژیک و فرقه ای خودشان به درون طبقه کارگر درجه

کار کمیته های کمونیستی این است که بگویـد .  کارگران سوسیالیست و کمونیست تحمیل کرده اند
هر کارگری که خودش را کمونیـسـت و )  یخشا واقعی و بخشا غیر واقعی( مستقل از این اختالفات 

ایم پالتفرم این کمیته ها مانیفست است مهم نـیـسـت  ما گفته.  سوسیالیست میداند در بر میگیرد
کارگری که این پالتفرم را قبول کرده به خودش میگوید راه کارگری یا توده ای، زمانیکه مانیفست را 

کمیته های کمونیستی جنبشی تالشی آگاهانه و نقشه منـد .  بعنوان پالتفرم قبول میکند کافی است
برای نقشه مند کردن این رابطه ها، رابطه هایی که بخشا لطمه خورده، راه اندخـنت یـک تشـکـل 

آنجا تازه .  آگاهانه، غیر فرقه ای و مستقل از متام دعواهایی که به جنبش کارگری تحمیل شده است
در این کمیته ها گرایشات باید بر رس پیشربد مبارزه امروز کارگر و . کار همه گرایشات رشوع میشود

این به فعالین کارگری شانسی میدهد که دوری و نزدیکی های واقـعـی .  افق آن با هم جدال کنند
شان را با هم ببینند و این شانس بزرگی است که اتحادی عمیق و طبقاتی را مـیـان ایـن کـارگـران 

این راهی است که متام سموم جنگهای فرقه ای تحمیل شده به طبقه کارگر را پـاک .  بوجود بیاورد
 .میکند

 
هر کارگر کمونیستی که خود را متعلق به این خط میداند قاعدتاً باید یک فعال جدی تشکیل ایـن 

شاید کار سختی است اما کاری است که مثـر خـود را رسیـع نشـان .  کمیته های کمونیستی باشد
 .خواهند داد

 
این درست که  شبکه های فعالین کارگری هستند اما یک سازمان آگاهانه و مـوثـر  : مظفر محمدی

حتی در بعضی موارد فعالین کارگری دور هم جمع شده و خـود .  هنوز در طبقه کارگر وجود ندارد
اما بحث جنبش کمـیـتـه .  اما شکل کارشان حزبی است.  را کمیته های کارگری می نامند و علنی اند

های کمونیستی  از هامن آغاز و فورا بر رس تشکیل حزب نیست که گویا کمـونـیـسـت هـایـی از 
گرایشات گوناگون در طبقه کارگر جمع می شوند و کمیته های کمونیستی درست می کنند و فـورا 

خودشان متحـد .  این کمیته ها بدوأ برای این هستند که کارگر را متحد کنند.  حزب درست می شود
این اتحاد از بیرون از طبقه کارگر مثل کمیته هایی کـه االن هسـت .  شوند تا کارگر را متحد کنند

وقتی درجه باالیی از اتحاد کارگران تامین شد، تشکـل .  بوجود منی آید بلکه از درون بوجود می آید
هایش بوجود آمدند و جنبش مجامع عمومی سازمان پیدا کرد، تازه آنوقت است که بحث تحزب به 
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ببینید من میخواستم در مورد همین کمیته های کمونیستی بگویم، که رفقا هم اشـاره   : ثریا شهابی
وقتی که کمونیسم مارکس و حکمت را از دسرتس طبقه کارگر دور کـرده .  مال امروز است.  کردند

یک اتفاقی که دوران ما افتاد،  ایـن بـود کـه .  به دالیل تاریخی که خالد حاج محمدی گفت.  اند
و آن اتفاقی است کـه .  گرایش کمونیسم بورژوایی، اتفاقا حکمت را از دسرتس طبقه کارگر دور کرد

یک  گرایش کمونیسم کارگری، کنار اکونومیسم، کمونیسـم .  به اسم کمونیسم کارگری دارد می افتد
و صحبت هایی که خالد حاج محـمـدی کـرد را مـن .  موجود را از دسرتس طبقه کارگر دور کردند

ببینید ما حزب سیاسی هستیم که با کار آگـاهـگـری و حـرف هـای .  میخواستم رویش تاکید کنم
این حزب باید راه گشـا .  درست منی توانیم آن حزبی را که میخواهیم درون طبقه کارگر ایجاد کنیم

و آن بسرتی که در موردش صحبت میکنیم، رفع موانع، کـه .   باشد، موانع را بردار، و سازمان بدهد
اگر نه، خالد حاج محـمـدی .  گرایش رادیکال سوسیالیت، بیاید آگاهانه متحد بشود و متشکل بشود

گرایش رفرمیستی که عمال محدود کننده است، اون دست باال پیدا میکند و آخر و .   درست میگوید
عاقبت اش هم همین میشود که شام کمونیست های بزرگی دارید که می افتنـد زنـدان کـارهـای 

و رفرمیست هایی دارید که ناچار است و .  آکسیونیستی میکنند، دست شان از طبقه قطع میشود 
هامنـطـور کـه اسـانـلـو .  احساس میکند که در غیاب یک حزب کمونیستی عضو حزب راست شود

 . شود" شورای ایرانیان"احساس میکند که مجبور است برود عضو 
 

. و امثال این ها زیاد است.  اگر شام آن کمونیسم متشکل را داشتید، می آمد با حزب کمونیست اش
غیاب و عدم حضور ما است که باعث میشود هر رفرمیستی که در ایران برای مبارزات صنفـی اش 
فعالیت میکند، باید زندان بکشد و رسکوب بشود ، و مجبور شود بـا دولـت و وزارت اطـالعـات 

و بـخـشـی .   یا احساس میکند که چاره ای نداره، جز اینکه برود پشت یک حزب بورژوایی!  بجنگد
اش هم احساس میکند که چاره ای ندارد جز اینکه در زندان مبارزه فردی، آکسیونیستی، به شـیـوه 

 ! چپ سنتی کند
 

  -یکی تحرکات چپ حاشیـه ای .  بنظر من دست باال را امروز دو گرایش دارند، که مانع ما هستند
از .  که کارگر را از نزدیک شدن به یک نوع کمونیسمی که حکمت است، باز مـیـدارد.  سکتی است

ایرج آذرین و همه این شعبات اش، و یک کمونیسم بورژوایی که در حزب کمـونـیـسـت کـارگـری 
و حزب ما باید عمال .  و آنهم حکمت را و کمونیسم را از تشکل یابی خودش باز میدارد.  امروز است

بیش از کار آگاهگرانه ای که می کند و خط متامیز سیاسی که دارد، باید بتوانید سازمـان .  وارد شود
 . بدهد

 
در اینجا  میزگرد جنبش کارگری به پایان می رسد و ممنون از همه شام که در ایـن  : مظفر محمدی

 .میزگرد رشکت کردید
 

***** 
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