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مصاحبه نشریه مبارزه طبقاتی با فعال جنبش کارگری ایران
بهروز خباز در مورد مسایل مبارزاتی کارگران
هجبسصٍ طجمبتی :سفیك ثِشّص ،هِوتشیي هغبیل هجبسصاتی کَ طجمَ کبسگش ایشاى دس عبل  9831ثب آى دسگیش ثْد  ،چَ هغبیلی
ثْدًذ؟
ثِشّص خجبص :دس ساثطَ ثب هجبسصات خبسی کبسگشاى ُ ،وبى طْس کَ هی داًیذ ایي هجبسصات ُن چٌبى ثش عش هطبلجبتی کَ اص
عبلیبى پیؼ ثش خْاعتَ ُبی کبسگشاى ًمؼ ثغتَ اداهَ داسد.
ثیؼ اص دّ دَُ اص تثجیت ّ اخشای لشاسدادُبی هْلت کبس هی گزسد ،کبسگشاى دس ایي عبل ُب ُوْاسٍ اص ُش فشفتی ثشای
ثیبى هطبلجَ ی لغْ لشاسدادُبی هْلت اعتفبدٍ کشدٍ اًذ ،اهب هتأعفبًَ ایي خْاعتَ ًَ تٌِب اص عْی زبکویت عشهبیَ داسی
ایشاى ًبدیذٍ گشفتَ ؽذٍ اعت ،ثلکَ اهشّص ؽبُذ لشاسدادُبی یک هبَُ ّ عفیذ اهضب ًیض ُغتین .ؽشکت ُبی سیض ّ دسؽت
پیوبى کبسی اهشّص دس ّازذُبی ثضسگ فٌؼتی کبسگشاى سا ثب ًبصل تشیي دعتوضد ثَ خذهت گشفتَ اًذ ،اهٌیت ؽغلی کبسگشاى
دس ایي ؽشکت ُب ثَ ؽذت پبییي اعت ّ دعت هذیشاى ایي ؽشکت ُب کَ اص خبًت دّلت زوبیت هی ؽًْذ دس اخشاج کبسگشاى
ثغیبس ثبص اعت.
هغئلَ ی عطر هؼیؾت کبسگشاى ً یض ُوچٌبى عیش ًضّلی سا طی هی کٌذُ .وبى طْس کَ اًتظبس هی سفت اهغبل ًیض ؽْسای
ػبلی کبس عشهبیَ داساى ثب اػالم  1دسفذ یؼٌی ًبصل تشیي دعتوضد تِبخن خْد سا ثش عفشٍ ی کبسگشاى گغتشدٍ تش کشد .ایي
دس زبلی عت کَ ُویي زذالل دعتوضد ًیض دس کبسگبٍ ُبی کْچک کَ  19دسفذ ّازذُبی فٌؼتی سا ثَ خْد اختقبؿ هی
دٌُذ ،ثَ کبسگشاى پشداخت ًوی ؽْد .دّلت دس  83آرس  31ززف عْثغیذٍ ُب سا ثب ػٌْاى طشذ ُذفوٌذ عبصی یبساًَ ُب ثَ
اخشا گزاؽت .تمشیجب ً اص فشدای اخشای ایي طشذ لیوت ُبی کبالُبی اعبعی ثَ ؽکل عشعبم آّسی ثبال سفت.
هؼضل دیگشی کَ عبل گزؽتَ ً یض کبسگشاى دسگیش آى ثْدٍ اًذ ،هغئلَ ی تؼطیلی ّ ازذُب ّ اخشاج عبصی ُبی گغتشدٍ ای
عت کَ فْست هی گیشد .تؼطیلی ّازذُبی فٌؼتی ثَ ّیژٍ ثؼذ اص تسشین ُبیی کَ اص عْی خبهؼَ ی خِبًی ثَ تْعظ
عبصهبى هلل فْست هی گیشد ،اثؼبد گغتشدٍ تشی ثَ خْد گشفتَ اعت.

اهب گغتشدٍ تشیي اػتشاضبت کبسگشی دس عبل گزؽتَ ًیض کوبکبى ثش عش پشداخت زمْق ُبی هؼْلَ ثْدٍ اعت .کبسگشاى دس
ثغیبسی اص ّازذُبی فٌؼتی اص دسیبفت هبُبًَ ی دعتوضد ّ هضایبی خْیؼ ثی ثِشٍ ُغتٌذ .هغئلَ ی زمْق ُبی هؼْلَ
چٌذیي عبل اعت کَ کبسگشاى ًیشّی کبسگشاى سا ثَ خْد اختقبؿ دادٍ ّ تمشیجب ً ُفتَ ای ًیغت کَ هب ؽبُذ تدوغ
اػتشاضی ثَ ػذم پشداخت زمْق ُبی هؼْلَ ًجبؽین.
هجبسصٍ طجمبتی :خبلؾِبی پیؾبسّی خٌجؼ کبسگشی ایشاى دس عبل  9811چیغت؟
ثِشّص خجبص :فبسؽ اص لشاسدادُبی عفیذ اهضبء ،ػذم افضایؼ هتٌبعت زذالل دعتوضد ،اخشاج عبصی ُبی گغتشدٍ ّ ػذم
پشداخت زمْق ُبی هؼْلَ کَ گشیجبى کبسگشاى دس ایشاى گشفتَ اعت ،هغئلَ ی ززف عْثغیذُبعت کَ ثَ تجغ آى
آصادعبصی چٌذیي ثشاثش لیوت سا ثَ دًجبل داؽتَ اعت ،ثَ هؼضل خذیذ کبسگشاى اضبفَ ؽذٍ اعت .ایي هغئلَ تأثیش هخشثی
دس صًذگی تک تک کبسگشاى ثَ ُوشاٍ داسد ّ ًتبیح اعبعی آى دس عبل  11ثشهال خْاُذ ؽذ .صًذگی ثَ کبسگشاى دس ؽشایظ
اعفٌبک کًٌْی آهْختَ اعت کَ تدبسة هجبسصاتی گزؽتَ سا ثَ کبس ثگیشًذ ،ایي سًّذ هجبسصاتی الجتَ ثَ خِت تسویل ثی
زمْلی هفشط ّ فضبی عشکْة ػشیبى ،ؽشایظ ثغشًدی سا ثَ صًذگی کبسگشاى تسویل کشدٍ اعت ،ثَ ّاعطَ ی ُویي اعت
کَ ایي سًّذ هجبسصاتی ثَ کٌذی ّ کح داس ّ هشیض فْست هی گیشد ،کبسگشاى دس صًذگی ّالؼی ؽبى دس ُش زشکت کبسگشی ثَ
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ُضیٌَ ّ تجؼبت آى فکش هی کٌٌذ ّ عپظ دعت ثَ الذام هی صًٌذ ،دس زبلی کَ کبثْط ثیکبسی لسظَ ای آًبى سا سُب ًوی
کٌذ ،دس زبلی کَ ًغجت افضایؼ زذالل دعتوضد ثب دسفذ هخبسج اّلیَ ی کبسگشاى هغبیشت اعبعی داسد ،دس زبلی کَ
کبسگشاى ثغیبسی اص ّازذُبی فٌؼتی زمْق عبل پیؼ ّ زتی چٌذ عبل پیؼ سا اص کبسفشهب طلت داسًذ ّ ثؼذ اص ُش تدوغ ّ
اػتشاك تٌِب چٌذ هبٍ اص دعتوضد هؼْلَ ی خْیؼ سا دسیبفت هی کٌٌذ ،دس ایي ؽشایظ ًوی تْاى اًتظبس داؽت کَ ُن طجمَ
ای ُبی هب ثَ یکجبسٍ آى چَ سا کَ فؼبلیي کبسگشی دس ًظشات خْیؼ هطشذ هی کٌٌذ ثَ اًدبم سعبًٌذ .تغییش کیفی هجبسصات
کبسگشی تٌِب اص طشیك ُویي هجبسصات گبم ثَ گبم تْدٍ ُبی کبسگش ّ الجتَ ُوشاُی ّ ُویبسی فؼبلیي کبسگشی اهکبى پزیش
اعت .اهب ثَ سغن فؾبسُبی هضبػفی کَ اص عْی زبکویت عشهبیَ داسی ثَ کبسگشاى ّاسد هی ؽْد ،چٌبى کَ تبکٌْى دیذٍ
این اؽکبل اػتشاضبت کبسگشی ًغجت ثَ گزؽتَ اص خِبتی خٌجَ ی کیفی ثَ خْد گشفتَ اعت ،تُْن کبسگشاى ًغجت ثَ
هغئْالى زکْهتی صدّدٍ ؽذٍ ّ آًبى تبکٌْى دسیبفتَ اًذ کَ فبزجبى عشهبیَ ّ دّلت عشهبیَ داسی تٌِب ثَ ّاعطَ ی
ُوجغتگی هجبسصاتی کبسگشاى اعت کَ ثَ ًبچبس تي خْاعتَ ُبی ؽبى خْاٌُذ داد .اػتشاضبت کبسگشی دس عبل ُبی اخیش
ًؾبى دادٍ اعت کَ کبسگشاى تالػ داسًذ فذای اػتشاضبت خْد سا ثَ طشق هختلف اص خولَ؛ ساُپیوبیی ُبی خیبثبًی ّ
تدوغ دس همبثل اسگبى ُبی زکْهتی ،زول پالکبسدُبی هطبلجبتی ّ عش دادى ؽؼبسُبیی ثب خِت گیشی خبؿ طجمبتی ّ
هقبزجَ ثب سعبًَ ُبی ثشّى هشصی ،ثَ گْػ دیگشاى ثشعبًٌذ کَ دس ایي هیبى اػتشاضبت کبسگشاى العتیک عبصی الجشص،
العتیک عبصی دًب ،العتیک عبصی ثبسص ،لْلَ عبصی اُْاصً ،یؾکش ُفت تپَ ،کبسگشاى ایشاى خْدسّ ّ ّازذ ُبی فٌؼتی
دس عٌٌذج اص خبیگبٍ خبفی ثشخْسداس اعت.
ثب تْخَ ثَ افضایؼ ًبسضبیتی صزوت کؾبى ّ ثبال سفتي پتبًغیل اػتشاضی کبسگشاى ،ثَ ًظش هی سعذ دس عبل ً 11یض هب
ؽبُذ اداهَ ی سًّذ اػتشاضی کبسگشاى ّ ُوچٌیي عیش فؼْدی کویت هجبسصات کبسگشی ثَ هْاصات دسخبتی اص کیفیت
اػتشاضبت کبسگشی ثبؽین.
هجبسصٍ طجمبتی :سهض هْفمیت هجبسصٍ طجمَ کبسگش ایشاى سا دس چَ ًکبت ّ هْلفبتی هی ثیٌیذ؟
ثِشّص خجبص :ثَ ًظش هي یک ًگبٍ ّالغ ثیٌبًَ ثَ هجبسصات تبکًٌْی کبسگشاى کبفی عت ثَ هب ًؾبى دُذ کَ ُشگض ًجبیذ فشفبً
اص رٌُیت خْدهبى دس استجبط ثب هغبئل هزکْس زشکت کٌین ،تشاّؽبت رٌُی هب ثغیبسی اص هْالغ اص صًذگی ّالؼی کبسگشاى ثَ
دّس اعت ،هخبطت هي ػوذتب ً ثب ػضیضاًی عت کَ صًذگی ّ افکبس خْد سا فبدلبًَ ّ فویوبًَ دس خذهت خٌجؼ کبسگشی
لشاس دادٍ اًذ ،کغبًی کَ دس عْدای ثَ خذهت گشفتي ایي خٌجؼ ّ اتْسیتَ ی گشُّی خْد ًیغتٌذ.
خٌجؼ کبسگشی دس ایشاى ؽشایظ ثظ ثغشًدی سا اص عش هی گزساًذ ،ایي ؽشایظ ثَ هب هی گْیذ؛ ًجبیذ دس استجبط ثب فؼبلیي
کبسگشی دچبس عشهبیَ عْصی ؽْین ،خٌجؼ هب ًیبص ثَ کبدسُبی کبسگشی داسد ّ ُن اکٌْى اص فمذاى ایي کبدسُب سًح هی
ثشد ،کبسگشاى دس ایشاى تؾٌَ ی آگبُی ّ عبصهبى یبثی ُغتٌذ ّ ایي هِن ثَ هْاصات زضْس اکتیْ فؼبلیي کبسگشی دس ػشفَ
ی هجبسصاتی دس ػیي زبل ًگبٍ ّالغ ثیٌبًَ ی آًبى سا ًیض طلت هی کٌذُ .ن چٌبى کَ ؽبُذین زکْهت عشهبیَ داسی ایشاى
سّص ثَ سّص ػشفَ سا ثَ فؼبلیي خٌجؼ ُبی اختوبػی ثَ ّیژٍ خٌجؼ کبسگشی تٌگ هی کٌذ ّ ُضیٌَ ی هجبسصاتی سا ثیؼ
اص پیؼ افضایؼ هی دُذ .ثٌبثشایي ؽشایظ فؼلی اص پیچیذگی ُب ّ ظشافت خبفی ثشخْسداس اعت .عؤال ایي اعت؛ آیب ثب تْخَ
ثَ ایي ؽشایظ ،فؼبلیت هب فشفب ً دس سّص سّؽي ّ ثَ ؽکل کبهال ػلٌی هی ثبیغت اًدبم گیشد؟ ّ یب؛ آیب ثب تْخَ ثَ هسذّدیت
ُبی اهٌیتی کَ ُش دم فضًّی هی گیشد ،هب ػطبی فؼبلیت ػلٌی سا ثبیذ ثَ لمبیؼ ثجخؾین ّ فؼبلیت فشفب ً هخفی ّ اًتضاػی
سا دس پیؼ گیشین؟
ثَ ًظش هی سعذ کَ دس فْست اًتخبة ُش کذام اص ایي گضیٌَ ُب ،هب دس ثِتشیي ؽشایظ دچبس خشدٍ کبسی ّ ثَ ّیژٍ اص دعت
دادى ثیؼ اص پیؼ فؼبلیي کبسگشی ،ایي عشهبیَ ُبی خٌجؼ خْاُین ثْد .ثَ ًظش هي ؽشایظ فؼلی ثَ هب هی گْیذ کَ ضوي

پبعذاؽت فؼبلیت ُبی ػلٌی ،دس ػیي زبل ّ ثَ هْاصات ُویي فؼبلیت ُب ،هب فؼبلیي هی تْاًین دس استجبط ثب اًتمبل آگبُی ثَ
ُن طجمَ ای ُبی هبى ،عبصهبًذُی اػتشاضبت ّ اػتقبثبت ،تشثیت کبدسُبی کبسگشی ّ ثغتشعبصی ثشای زضْس آگبُبًَ ّ
هتؾکل کبسگشاى دس تغییش ّ تسْالت کیفی آیٌذٍ ی خبهؼَ ی ایشاى ّ ،دس یک کالم داهي صدى ثَ ایدبد یک خٌجؼ ػظین
تْدٍ ای کبسگشی الذاهبت اعبعی سا دس دعتْس کبس خْد لشاس دُین .ایي الذاهبت ثَ ًظش هي ُوبًب تؾکیل کویتَ ُبی هخفی
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کبسگشی دس هسیظ کبس ّ صیغت کبسگشاى هی تْاًذ ثبؽذ .ایي کویتَ ُب ثب عبصهبًذُی صیش عبختی خْد هی تْاًٌذ عجت عبص
تغییشات خْة ّ هثجی دس آیٌذٍ ی خٌجؼ کبسگشی ایشاى ثبؽٌذ .دسک هب اص تؾکیل ایي کویتَ ُب ،چٌبى چَ ثشخی ثَ غلظ ایي
گًَْ عؼی داسًذ ًؾبى دٌُذً ،جبیذ یک دسک هٌغْش ؽذٍ ی هشثْط ثَ دَُ ی  ّ 91پیؼ اص آى ثبؽذ ،تأثیش هغتمین تؾکیل
کویتَ ُبی هخفی کبسگشی سا اتفبلب ً دس تمْیت ّ ُوشاُی ثب هجبسصات ػلٌی ثبیذ خغتدْ کشد ،ایدبد چٌیي کویتَ ُبی ثذّى
پیًْذ ػویك ثب خٌجؼ هجبسصاتی ّ ػلٌی کبسگشاى ،داهی عت کَ هی ثبیغت اص آى ثشززس کشد .دّعتبًی کَ ثش تؾکیل کویتَ
ُبی هخفی کبسگشی پبی هی فؾبسًذ ،دس ػیي زبل اص تسشکبتی کَ دس ػشفَ ی عبصهبى یبثی کبسگشاى دس ّازذُبی تْلیذی،
فٌؼتی هطشذ هی ؽْد ،هؼتمذًذ هی ثبیغت اص ایي گًَْ تسشکبت زوبیت ُبی هؤثشی ثَ ػول آّسد.
ّ دس پبیبى ثَ ًظش هي ،پشداختي ثَ هکبًیضم ُبی ػولی دس ػشفَ تؾکل یبثی کبسگشاى ،اهشی عت کَ ُش خوغ ّ گشٍّ
کبسگشی دس کٌبس دیگش اؽکبل هجبسصاتی هی ثبیغت دس دعتْس کبس خْد لشاس دُذ ،ثذّى اسائَ ی عجک کبس هؾخـ هی تْاى
ًتیدَ گشفت کَ هب دس ثِتشیي زبلت ،تٌِب ثَ ػٌْاى یک زبهی ایي خٌجؼ ػول کشدٍ این ّ ًتیدَ ی هٌطمی ایي زوبیت هی
تْاًذ دل عپشدى ثَ آهبل ّ آسصُّبی خْثی ثشای ایي خٌجؼ ّ ًگَ داؽتي خْد ّ دّعتبى هبى دس اتبق اًتظبس خْاُذ ثْد.
هي اص ًؾشیَ ی هجبسصٍ طجمبتی ثَ خبطش اًدبم ایي هقبزجَ عپبعگضاسم.
پیشّص ثبؽیذ
ثب تؾکش اص سفیك ثِشّص خجبص ثشای ؽشکت دس ایي هقبزجًَ ،ؾشیَ هجبسصٍ طجمبتی فؼبلیي کبسگشی ّ عْعیبلیغت سا فشا
هیخْاًذ تب ًظشات خْد پیشاهْى هغبئل هِوی کَ دس ُویي هقبزجَ ُن هٌؼکظ ؽذٍ ،ثب هب دس هیبى ثگزاسًذ .هْضْػبتی
ًظیش « :سفشم ّ اًمالة »« ،ساثطَ کبس هخفی ّ ػلٌی»« ،تؾکل ّ ًْع هٌبعت تؾکل ثشای هسیظ ُبی کبسی» « ،
هلضّهبت ّ گبهِبی ػولی ثشای تؾکل عبصی»  « ،چگًْگی ؽکل دادى ثَ اتسبد کبسگشاى دس عطر هیلیًْی» اص خولَ
هْضْػبت هِوی ُغتٌذ کَ پشداختي ّ تالػ ثشای ًتیدَ گیشی ػولی اص ایي هجبزثبتً ،یبصی اعت کَ آهبدگی ثشای
سّدسسّئی ثب چبلؾِبی زبل ّ آیٌذٍ سا افضایؼ هیذُذ.

ًؾشیَ هجبسصٍ طجمبتی ،ثؼٌْاى یک ًؾشیَ ی عْعیبلیغتی ،هٌتمذ ّ خغتدْگش ،سا اص آى خْد ثذاًیذ ّ آًشا ثَ دّعتبى ّ
آؽٌبیبًتبى هؼشفی ًوبییذ.
آدسط توبط ثب ًؾشیَ:
mobarezetabaghati@gmail.com
bnaseri@hotmail.com

3

مبارزه طبقاتی
نشریه ای سیاسی  -تئوریک سوسیالیستی

شماره 5

4

 32آپریل 3122

