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اهواز.  فوالد  در  کارگری  مبارزات  تجربه ی  جمع بندی  بر  باشد  مقدمه ای  گفت وگو  این  امیدوارم 

هامن طور که می دانید انتظار به جایی وجود دارد که شام و دیگر مبارزان کارگری به تهیه و انتشار 

جمع بندی در بخش های مختلف جنبش کارگری اقدام کنید. تجربه ی عینی و واقعی شام در مبارزه ی 

کارگری در فوالد اهواز و مقطع خاص تاریخی آن، که از یک طرف هم زمان و هم جوار بود با مبارزات 

کارگری در هفت تپه و از طرف دیگر بعد از خیزش رسارسی دی ماه ۹۶ رخ می داد، بدون شک یک 

تجربه ی راهگشا و پر از درس و نکات مهم خواهد بود برای آینده ی مبارزات کارگری. مبارزات فوالد 

اهواز هامنطور که گفتم به علت همجواری و همزمانی با مبارزات هفت تپه و به دلیل ابعاد طبقاتی 

مشرتک با خیزش دی ماه دارای متایز ویژه ای ست با سایر مبارزات کارگری. دلیل این متایزگذاری بیش 
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از آن که معطوف باشد به اهداف صنفی مشخص در این مبارزه، مانند پرداخت معوقات دستمزدی 

و غیره، مربوط است به توان گفتامن سازی سیاسی مبارزات کارگری در اهواز که به طور مشخص و 

قاطع در ایده ی راهربدی مجمع عمومی و شوراهای کارگری منایان شد. در حقیقت اهواز و هفت تپه 

را نه با دستاوردهای صنفی محدود که از حیث اهمیت می توانست سفره های کارگران را برای چند 

به  توانست  باید در نظر گرفت که  بلندمدت سیاسی  از حیث چشم انداز  بلکه  روزی رنگین کند، 

شکلی نیرومند یک جنبش سیاسی علیه رسمایه داری را به یک آلرتناتیو ایجابی گره بزند و این کاری 

بود که کارگران مبارز اهواز و هفت تپه از عهده اش برآمدند. بنابراین روایت و تجربه ی شام از این 

مبارزه برای فعاالن جنبش سوسیالیستی جهت انتقال این داشته ها، تقویت نقاط قوت و جلوگیری 

از بروز اشتباهات در مبارزات کارگری دارای اهمیت است.

***

برای اولین سوال مایلم به ما بگویید که نحوه ی ورود خود شام به مبارزات کارگری چگونه بوده و 

به چه زمانی برمی گردد؟

اواخر سال ۱۳۹۵ و در اعتصاب معروف کارگران فوالد که کارگران توانستند به مدت ۱۷ روز درهای 

رشکت را ببندند، دست از کار بکشند و اعرتاض کارگری را به خارج از رشکت بکشانند )قبل از این 

مقطع، اعرتاض ها محدود به محوطه ی رشکت بود و محدود به اعتصاب در محیط کارخانه( من به 

نوبه ی خودم هیچ عنایتی به فعالیت کارگری نداشتم و بعد از این که اهمیت این نوع از مبارزه  و 

میزان تاثیری را که در روند جامعه خواهد گذاشت، دانستم و درکی که از این مبارزه به دست آوردم، 

فهمیدم که می شود از این راه هم در کنار همکاران خودم باشم و هم با یک مبارزه ی طبقاتی و 

قدرت کارگری و اتحاد و انسجامی که در میان کارگران هست علیه تبعیض و تحقیر مبارزه کرد. من 

با این نگاه وارد مبارزه ی کارگری شدم. قاعدتن آدمی که وارد یک مبارزه می شود حتمن امیدهایی در 

او هست که می خواهد به آن ها برسد و رشایط زندگی هم یکی از مهمرتین عوامل در متام مبارزات 

است. همه ی انسان هایی که وارد هر مبارزه ای بشوند تحت یک رسی رشایط اجتامعی بوده اند. ورود 

من هم به این مبارزات مستثنی از این حالت نبود.
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گفتید که یک رسی ایده ها و امیدها بود در خود شام. مطمئنن این ها همپوشان بودند با ایده ها 

و خواست هایی که به شکل عمومی در سایر کارگران مشاهده می کردید. این ایده ها، خواست ها و 

امیدها چه بود؟

توی فوالد قبل از اعتصاب ۱۳۹۵ موضوع شوراها مطرح شده بود. شوراها در آن مقطع در حد یک اسم 

و ایده بود. در این مقطع کارگران چنین چیزی را منی پذیرفتند و ترس داشتند از شوراها. چون همیشه 

اسم شوراها برای آن ها یادآور شوراهای اسالمی بوده و یک رسی تشکل های زرد که می دانستند قدرت 

این را ندارد که خواسته های آن ها را برآورده کنند. برای همین بعد از آن اعتصاب ها و مطرح شدن 

مسئله ی شوراها بین کارگران، نقد زیادی علیه شوراها انجام شد و از یک طرف من مجبور می شدم 

بیشرت مطالعه کنم تا با مطرح شدن موضوع شوراها جوابگوی نقد کارگران بشوم. رفقایی بودند که 

نقد می کردند که امروز واقعن متام آن چیزی که به دست آوردیم از این نقدهای بسیار خوب بود. نقد 

می کردند و ما را وادار می کردند بیشرت مطالعه کنیم و درک داشته باشیم. در چنین سطحی مسئله ی 

شوراهای مستقل و کمیته ی بخش ها و مجمع عمومی مطرح شد و در نهایت موضوع رضورت شورا از 

دل چنین بحث ها و نقدهایی بیرون آمد. در سال ۹۷ وارد فاز اجرایی این ایده ها شدیم و هامن طور 

که دیدید موضوع مجمع عمومی و کمیته ی بخش ها عملی شد اما به دلیل رسکوب هایی که به وجود 

آمد به مرحله ی انتخابات و شکل گیری شوراها نرسید. به دلیل ترس از این که وارد مرحله ی شوراهای 

اسالمی بشویم ناخواسته یک عقب گرد تاکتیکی کردیم چون دیدیم اگر مسئله ی شوراها را مطرح کنیم 

برگه ای به اسم شوراهای اسالمی را رو خواهند کرد و قدرت آن ها به پشتوانه ی رسکوب قاعدتن بیشرت 

از قدرت ما بود. موضوع ایده ها و خواست ها فراتر از این ها بود. هنوز هم امیدها و ایده هایی بزرگ 

داریم که امیدواریم در آینده همه برآورده بشود.

در ادامه حتمن به موضوع شوراها باز خواهم گشت. در یک فایلی که در فضای مجازی منترش کرده 

بودید از فضای سخت روزهایی که وارد فوالد شدید گفتید. روزهایی که به گفته ی خودتان حقوق 

دلیل  به  اجازه منی دادند شام  و  تعلق منی گرفت  به شام  ایاب و ذهاب  تومنی می گرفتید،  هشتاد 

این که کارگر روزمزد هستید از برخی امکانات معمول کارخانه، مانند سالن غذاخوری، اسفاده کنید 

و همه ی این ها باعث شد تا به تعبیر خودتان تبدیل به »کارگران آگاه « بشوید. اینجا منظور شام از 
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کارگران آگاه چیست؟ آگاهی نزد کارگران چه پیوندی می خورد با تجربه ی زیست روزمره و ستم ها 

و تبعیض هایی که تحمل می کنند؟

اینجا باید یک چیزی را بدانیم و آن هم این که هر انسانی در رشایطی اجتامعی قرار دارد و آن رشایط 

او را مجاب می کند که فکر و تالش اش در جهت رهایی از رشایطی که در آن قرار دارد بیشرت شود 

تا از رشایطی که در آن قرار دارد رها بشود. یک رسی تراکم های رنج زیست طبقاتی وجود دارد که 

یا  این آگاهی ها را به وجود می آورد. یک رسی تبعیض ها و ستم هایی که نسبت به یک مجموعه 

یک انسان یا هر انسانی در هر جای دنیا می شود و این تجربه ی روزمره می تواند انسان را مجاب 

کند برای کسب آگاهی و رهایی از وضعیت. تبعیض ها و تحقیرها موجب می شود که کارگر، کارگر 

آگاهی بشود. کارگرانی که در خیابان ها می ایستند، کسانی نیستند که امروز دستمزد معوقه شان را به 

حساب شان بریزند و به خانه هایشان برگردند. نه! امروز این کارگر، فردی ست با این آگاهی های به 

وجود آمده که هدف اش تغییر در نظام مدیریتی ای است که در حال تحقیر و ظلم در حق کارگران 

و جامعه است. اینجا باید تاکید بشود که این کارگر فقط عنرصی در کارخانه نیست. کارگر فریاد یک 

جامعه است. منی توان کارگر را محدود به کارخانه کرد. مگر می شود کارگر را در جامعه محدود کرد 

و به دلیل این که کارگر است از جامعه جدا کرد؟ به هر حال این عوامل موجب شد تا این آگاهی 

به وجود بیاید که حتا در اعرتاضات هفت تپه و فوالد می بینید که بعد از هر مقطع مبارزات کارگری 

بخشی یا متام معوقات مزدی به کارگران پرداخت می شود اما این طور نیست که کارگران برگردند به 

خانه هایشان و آگاهی طبقاتی شان را پشت در بگذارند. این طور نیست که کارگران تنها ضدیت شان با 

نظامی باشد که دستمزدها را به تعویق می اندازد و برخی منتقدان این نظام می خواهند تنها با فاسد 

نامیدِن آن، رس و ته اش را جمع کنند. بلکه آگاهی طبقاتی موجب می شود که کارگران مخالفت شان با 

نظامی باشد که کارش تحقیر و استثامر کارگران است ولو این که دستمزداش را رس موعد هم پرداخت 

کند اما دستمزدی که رس ماه به موقع پرداخت می شود به این معنی نیست که کارگر استثامر منی شود. 

این ها مطمئنن برآمده از آگاهی طبقاتی است. شام سخرنانی های اسامعیل بخشی را که می بینید، 

سخرنانی های بقیه ی رفقا را در فوالد که می بینید؛ کریم، فرید، طارق، مرتضی اکربیان و متامی این 

رفقا را نگاه کنید، سخرنانی ها و شخصیت مبارز این رفقا همگی برآمده از آگاهی طبقاتی آن هاست. 

تراکم رنج های طبقاتی این آگاهی را ساختند و منی شود این آگاهی را محدود کرد به مسائل صنفی. 
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مشکالت صنفی یکی از مسائل کارگران است؛ در صورتی که می بینیم کارگران می توانند از درد یک 

جامعه و از یک ظلم طبقاتی حرف بزنند.

اما تجربه ی زیسته و ستم روزمره و تبعیض همیشه مسیر رسیدن به آگاهی طبقاتی و یک مبارزه ی 

رهایی بخش نیست، بلکه می تواند به انواع هویت  گرایی، فاشیسم، ارتجاع، همدستی با دولت های 

راست گرا یا انفعال ختم شود. به نظر می رسد یک میانجی وجود دارد بین تجربه ی زیسته و آگاهی 

طبقاتی. یک حلقه ی واسط وجود دارد بین ستم و مبارزه ی رهایی بخش...

نگاه کنید! فاشیسم و هویت گرایی سالح رسمایه داری است. در اولین قدم این مسئله را باید به این 

این دو  صورت درک کرد. فاشیسم هامنند رسمایه اسلحه ی رسمایه داری ست بر ضد طبقه ی کارگر. 

اسلحه ی رسمایه داران هستند. این که بین ظلم ها و آن آگاهی طبقاتی یک حلقه ی میانجی وجود دارد 

کاملن درست است. شام اگر نگاه کنید در اعتصابات فوالد و اعتصابات هفت تپه یک تاریخ طوالنی 

باز هم در حال  اعتصابات کارگران در قزوین که همین روزها  ایفا می کند.  مبارزات کارگری نقش 

اعتصاب اند و اعتصابات کارگران هپکو در اراک در همه ی این سال ها و همه ی مبارزات طبقاتی در 

طول تاریخ مقدمه ای می شوند برای ایجاد اعتصابات و مبارزات کارگری در فوالد و هفت تپه. عالوه 

بر همه ی این ها پتانسیل موجود در اعرتاض عظیم جامعه در سال ۹6 همه ی این ها پختگی بیشرت به 

وجود می آورند از این حیث که کارگران بتوانند حلقه ی میانجی به مبارزه ی طبقاتی را پیدا کنند و 

نه این که تبدیل بشوند به بخشی از یک مبارزه ی ارتجاعی و پیاده نظام فاشیسم و هویت گرایی. هر 

اعتصابی پایه ی یک رسی اعتصاب بعدی است. خیزش دی ۹6 یک تولید عظیمی بود از آگاهی طبقاتی 

که در هفت تپه و فوالد بازتولید و بذرش در آنجا شکوفا شد.

اشاره  کند  ایفا  را  میانجی  نقش  مبارزه ی طبقاتی  و  تبعیض  و  بین ستم  عامل که می تواند  به دو 

کردید...

ببینید! اگر پرولتاریا به شکل عمومی به هزار و یک زبان صحبت می کند اما یک زبان مشرتک دارد که 

همه ی پرولتاریای دنیا بر روی آن متفق اند و آن زبان مبارزه است. در همه ی دنیا پرولتاریا یک زبان 

مشرتک دارد و آن مبارزه در برابر رسمایه داری است؛ بی شک و بدون تردید.
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می خواهم سوامل را این طور مطرح کنم؛ به دو عامل اعتصاب های کارگری به عنوان شکلی از مبارزه ی 

طبقاتی و خیزش دی ۹۶ اشاره کردید. می شود به عوامل دیگری هم اشاره کرد اما اگر به همین دو 

عامل اکتفا کنیم به چه دلیلی این دو منی تواند گسرتش بیشرتی پیدا کند و اثر آگاهی بخش خودش 

را در تبدیل کیفی سایر اعرتاضات اجتامعی، از جمله در سایر اعرتاضات کارگری که به شکل محدود 

تاثیری گذاشته شود؟  تا چنین  بیشرتی هستیم  نیازمند زمان  ما  آیا  بگذارد؟  مانده اند  باقی  صنفی 

آیا فقدان عمل جمعی متحدانه در سطوح دیگر اعرتاضات اجتامعی و در نتیجه پراکندگی درونی 

آن هاست که باعث می شود تنها خیزش دی ۹۶ نتواند اثر آگاهی بخش مبارزه ی طبقاتی را بگذارد؟ 

آیا باید عوامل میانجی گر دیگری را اینجا فعال کنیم یا این که باید ناامید باشیم؟

صحبت از ناامیدی نکنید. این را به شام بگویم که ما با فقدان یک مسئله ی بزرگ در کارخانه ها و در 

همه ی جامعه روبروئیم و آن هم فقدان تشکل است. وقتی یک تشکل ایجاد می شود شام نباید آن 

تشکل را فقط در سطح یک کارخانه دنبال کنید. ما اینجا وقتی از فوالد حرف می زنیم در واقع مثال 

می زنیم. بلکه کارخانه ی فوالد بازتولید یک جامعه است. کارگری که در فوالد آن طور منظم یک رسی 

ایده ها را اجرایی کرد خواهد توانست که آن ها را در سطوح دیگر زندگی اجتامعی هم پیاده کند. 

هرچند یک رسی ایده ها و برنامه ها اجرایی نشدند اما مطمئنن در آینده، حتا اگر نه در فوالد، بلکه 

در هزاران کارخانه ی دیگر عملی خواهند شد. شام می بینید خیزش دی ۹6 به وجود می آید و یک 

رسی آگاهی هایی تولید می کند. خود این خیزش برگرفته از ستم و فشارهای اقتصادی ای است که بر 

جامعه وارد شده اما این پرسش درستی است که چرا تداوم پیدا نکرد. عدم تداوم این اعرتاضات تنها 

به دلیل رسکوب وحشتناک که منی تواند دلیل درستی باشد. به نظر من دلیل عمده ی این که اعرتاضات 

گسرتش پیدا منی کند در عدم تشکل و عدم همبستگی در جامعه است. ای کاش این اعرتاضات برگرفته 

می شد از یک رسی از تشکل های محالتی، یک رسی تشکل های شهری و یک رسی تشکل های کارگری 

و... قاعدتن یک اتفاق بزرگی می افتاد. و اگر این تشکل ها در آینده به وجود بیایند اتفاق های بزرگی 

می تواند رقم بخورد. در این صورت دیگر یک رسی اعرتاضات پراکنده وجود نخواهد داشت. بلکه 

ایده های مشخص، هدف مشخص و اسرتاتژی مشخص در اعرتاضات به وجود خواهد آمد. یک اعرتاض 

منظم برای رسیدن به یک هدف. چون این اعرتاضات برگرفته از یک رسی تشکل های منظم در پشت 
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آن خواهد بود.

گفتید که قبل از سال ۹5 موضوع شوراها در حد یک اسم و ایده مطرح شده بود اما کارگران ترس 

موضوع  به  نقدهایی  که  گفتید  ادامه  در  بود.  کار  اسالمی  شوراهای  تداعی کننده ی  چون  داشتند 

شوراها مطرح بود که باعث شد شام رشوع به مطالعه کنید و از این جهت خودتان را مدیون این 

نقدها می دانید. سوال من این است که آیا این نقدها از نظر زمانی همراه با اعتصابات سال ۹5 بوده 

و این نقدها شامل چه مواردی می شده؟

ما بعد از آن اعرتاضات و بعد از مطرح کردن موضوع شوراها اصلن منی دانستیم که اساسن شوراهای 

اسالمی کار وجود دارد و حتا یک دفرت کار هم دارد. این را ما نه می دانستیم و نه حضور و تاثیرش 

را در کارخانه، در کنار کارگران، در کنار اعرتاضات و مشکالت موجود در کارخانه درک کرده بودیم. 

اساسن شورای اسالمی کار هیچ نقش و تاثیری در هیج کجای مسایل کارگران نداشت. شورای اسالمی 

کار تنها یک اسم و یک دفرت کار است. پس اگر چنین چیزی باشد نقدهایی که به وجود می آید این 

است که اگر چنین تشکلی ایجاد بشود امکان آن را دارد که چه بسا به کارگران پشت بکند و کنار 

کارگر نیایستد. خب اینجا اگر شام با چنین موضوعی روبرو می شوید باید یک رسی راهکارها را پیدا 

بکنید که آن شورای مد نظرت، که شورایی مستقل از کارفرما و دولت است، تبدیل به شورای اسالمی 

کار یا هر گفتامن دفرتی و وابسته ای نباشد که خودش را از کارگر جدا می کند و می گوید من در 

دفرتم نشسته ام و تو در کارخانه باش، من مشکالتت را حل می کنم. ما باید فکر این را می کردیم که 

شورای مستقل کاملن کل کارخانه را درگیر بکند. همه ی افرادی که داخل کارخانه است را درگیر بکند. 

این نقدها ما را مجاب کرد تا پی مطالعه باشیم. پی بحث های دقیقی باشیم که بتوانیم به کمک آن 

در عمل همه ی کارگران کارخانه را به مداخله وادار کنیم. حاال چه از لحاظ  نظارتی و چه از نظر 

مداخله ی مستقیم، کارگر احساس بکند که شورا به خودش تعلق دارد. ما امروز گفتامن شوراها را 

اما مدیریت  دارد.  امروز در جامعه است. در جامعه ی کارگری وجود  این گفتامن  مطرح کرده ایم. 

این گفتامن امروز مهم تر از مطرح کردنش است. سیستم سلطه تالش می کند گفتامن شورایی شام 

را مدیریت کند، برگه ای به اسم شوراهای اسالمی کار را می گذارد روی میز و می گوید بفرما این هم 

شورا. ولی آیا شورای اسالمی کار قادر است گفتامن کارگری را در خودش داشته باشد؟ قاعدتن نه! پس 
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نتیجه ی این مطالعه این طور بود که ما در بخش های مختلف کمیته هایی تشکیل بدهیم از نیروهای 

فعال و کمیته ها از داخل بخش ها نیروهایی را معرفی کنند به مجمع عمومی. مجمع عمومی تصمیم 

و نظارت و مانیفست شورا را ارائه بدهد. امروز به نظر من مطرح کردن این موضوع مهم است. چون 

که کارگر باید بفهمد که شورای اسالمی و شورای مستقل چه فرقی با هم دارد. تفاوت در اینجاست که  

شام وقتی کمیته ها را در بخش های مختلف کارخانه تشکیل می دهید، اینجا همه ی نیروهای کارخانه 

از  یکی  می کنند.  معرفی  عمومی  مجمع  به  را  نیروهایی  کمیته ها  می کنید.  بحث  و  چالش  وارد  را 

کارکردهای مهم مجمع عمومی بحث و نظارت های انتخاباتی و نظارت بر شورا است. در داخل مجمع 

مانیفست نوشته می شود. کمیته ها رابط بین مجمع عمومی و بخش های کارخانه است. شام وقتی 

شورای مستقل تشکیل می دهید چنین رشایطی دارد. نه آن که شام هر چهار سال یک بار اعضایی را 

انتخاب می کنید و هر تخلفی که انجام می دهند در این چهار سال دیگر هیچ کاری منی شود کرد. اینجا 

نقش مجمع عمومی در شوراهای مستقل مهم می شود. مجمع عمومی اولن پایه ی قدرت شوراست 

و دومن قدرت نظارت بر شورا را دارد. در مجمع عمومی اگر یک فرد از شورا تخلفی انجام بدهد 

در هامن مجمع باید درباره ی تخلف اش توضیح بدهد. اگر توضیحش نتواند دالیل کافی داشته باشد 

درجا عزل می شود و جایگزین برایش گذاشته می شود. این شورا مجلس نیست که شام برای چهار سال 

انتخاب بشوی و دیگر نشود کاری کرد. این شورا، شوراهای مردمی است. این شورا، شوراهای کارگری 

است. در آینده امیدوارم این منودار را با دقت بیشرتی ترسیم کنیم تا همه ی کارگران بدانند که شورا 

و کارکردش چیست.

جایی در حرف هایتان اشاره کردید که در سال ۹7 توانستید وارد فاز اجرایی ایده ی شورا بشوید و 

کمیته ی بخش ها و مجمع عمومی را تشکیل دهید. اما در ادامه گفتید که از جایی به بعد وادار به 

عقب نشینی تاکتیکی شدید، به این دلیل که توانسته بودند برگه ی شوراهای اسالمی کار را رو کنند. 

اینجا می شود این را فهمید که مقوله ی تشکل های زرد و وابسته به کارفرما و دولت هم چنان بین 

قسمتی از بدنه ی کارگران نفوذ دارد. واقعن چه موانعی باعث این عقب نشینی شد؟ یک سوال دیگر 

هم داشتم. اخیرن در هفت تپه شورای اسالمی کار و در رشکت واحد اتوبورسانی تهران سندیکای 

زرد تاسیس شده. باید دست به چه اقداماتی زد تا مانع از برپایی چنین تشکل های وابسته ای شد؟
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نگاه کنید رفیق! ما طبق تجربه ای که به دست آوردیم حرکت کردیم. این تجربه برگرفته شده بود 

از فعالیت ها و مبارزات رفقایی که برای احقاق حقوق انسان ها تالش می کنند و شام هم قاعدتن 

همسو با آن ها حرکت می کنید و فعالیت پیشین آن ها برای شام تجربه می شود. این تجربه ها تشکیل 

می شود از خطاهایی که در مسیر به وجود می آید یا راهکارهای درستی که وجود دارد. همه ی این ها 

را در نظر می گیرید و به سوی آینده حرکت می کنید. ما در هفت تپه، که موازی با ما حرکت کرد، 

یک حرکتی را دیدیم که از سوی افرادی مثل کریم یاوری و ]علیرضا[ محجوب بود۱.آن ها یک گروه از 

رفقای هفت تپه را به تهران دعوت کردند. به این افراد پیشنهاد ایجاد شورای اسالمی کار در هفت تپه 

داده شد. چون رصفن یک تشکل کارگری و با اسم کارگری بود، این افراد این پیشنهاد را قبول کردند. 

این سناریو آمد که در فوالد تکرار بشود. وقتی که رفقای ما را دستگیر کردند، روز بعدش کریم یاوری 

و محجوب با موبایل های شخصی خودشان رسمن به برخی از کارگران زنگ می زدند و از آن ها می 

خواستند که به تهران بیایند و یک جلسه ای را تشکیل بدهند. علیه این موضوع اعرتاض وسیع کارگری 

در فوالد ایجاد شد و از آن جایی که تعدادی از کارگران در بازداشت بودند، کارگران معرتض زیر بار 

چنین چیزی نرفتند و گفتند تا زمانی که پاهای شام روی گردن رفقای ما است، تحت هیچ رشایطی 

به تهران و برای چنین جلسه ای منی آییم و این جلسه از دیدگاه ما اصلن به رسمیت شمرده منی شود. 

پیشنهاداتی روبرو  با یک رسی  این موضوعات که موضوع تشکل های زرد است  قاعدتن شام روی 

می شوید. می خواهند که مدیریت کنند. هامن طور که قبلن گفتم زمانی که یک گفتامن مستقل بین 

کارگران ایجاد می شود، آن ها تالش شان را می کنند که این گفتامن را به سود خودشان مدیریت کنند و 

ما در مبارزه ی کارگری سعی می کنیم گفتامن خودمان را به کرسی بنشانیم. این یک مبارزه است و هر 

مبارزه ای راهکارهای خودش را دارد. سیستم سلطه شام را رسکوب می کند و شام در برابر این سلطه 

و رسکوب مبارزه می کنید. اما اینجا هامن طور که گفتم در خیلی از جاها آمدند نقدی را مطرح کردند 

که چرا فوالد وارد مرحله ی شوراها نشد. بله فوالد درچنین رشایطی وارد مرحله ی شورا منی شود. این از 

درک و آگاهی کارگران است که وقتی مجمع عمومی را تشکیل می دهند، وقتی در کف خیابان حضور 

دارند و امروز مبارزه ی رو در رو می کنند، یک گروه سه هزار نفره را تبدیل منی کنند به یک شورای ده 

نفره. قاعدتن در چنین رشایطی آن ده نفر را می برند و رسکوب می کنند و زیر فشار قرار می دهند. 

۱-کریم یاوری، مدیرکل حامیت از مشاغل و بیمه ی بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی و علیرضا محجوب دبیرکل تشکل 

اصالح طلب و دولتی خانه ی کارگر از ۱۳6۹ تاکنون.
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اگر شورا در آن زمان تشکیل می شد مجمع  مجمع عمومی تشخیص داد که شورا تشکیل نشود و 

تشخیص اش این می شد که این شورا را منحل کند تا رفقایش زیر فشار امنیتی نروند. این برگرفته از 

یک آگاهی و درک رشایط مبارزه است و نه از یک احساسات روزمره. اینجا این تشکل های زرد را به 

ما پیشنهاد یا دیکته می کنند و ما هم آگاهانه می دانیم که در کجای مبارزه هستیم و زیر بار منی رویم. 

امروز اگر می بینید در فوالد شورای اسالمی نتوانست که پا بگیرد دلیل دارد. وقتی ۷2 نفر از کارگران 

فوالد دارای پرونده هستند شام اگر بخواهید ولو یک تشکل زرد را مدیریت کنید، منی توانید. به این 

دلیل که قوای متوازنی ندارید. وقتی هفتاد و دو نفر دارای پرونده اند شام کدام نیرو را وارد شوراها 

خواهید کرد. قاعدتن هر کسی وارد شوراها بشود نزد نهادهای امنیتی دارای پرونده و تحت فشار 

است. پس این عقب گرد تاکتیکی ما به دلیل وجود این فشارها و پرونده های امنیتی بود. بایستی این 

پرونده ها مختومه می شد تا ما بتوانیم یک نیروی فعال را در شوراها داشته باشیم. وقتی شام پرونده ی 

قضایی دارید اگر شورا هر تحرکی بکند به واسطه ی پرونده ی شام تحت فشار قرار خواهد گرفت.

گفتید که دلیل عدم تداوم اعرتاضات نه لزومن فقط رسکوب ها که هم چنین به دلیل فقدان تشکل 

در کارخانه ها و محالت است. در رشایط پراکندگی و تشتت درونی طبقاتی که همه ی سطوح زندگی 

اجتامعی را از محل کار تا زندگی به صورت ساختاری در بر گرفته چطور می شود در میان کارگران و 

فرودستان تشکل ایجاد و آن ها را حول مسائلی ویژه سازماندهی کرد؟

اگر این جامعه متشتت نباشد و اگر این جامعه در این روندهای فروپاشی اجتامعی و رسکوب نباشد 

که دیگر مبارزه محلی از اعراب نخواهد داشت. اگر می خواهیم که مبارزه کنیم و در پروسه ی مبارزه 

قرار بگیریم باید از ناچیز، چیز ساخت. باید از ناممکن، ممکن ساخت. شام وقتی مبارزه می کنید که 

بتوانید آرمان هایتان را اجرایی کنید. البته از شعار باید فراتر رفت و باید دید در عمل چگونه قرار است 

که این ها اتفاق بیافتد. این صحبت ها حاال شعار است اما در عمل چه باید کرد؟ امروز در متام جامعه 

محالتی داریم که این محالت یک رسی امکان هایی دارند برای ارتباط ساکنان اش. مانند صندوق های 

محالت، برخی کالس های آموزشی و دورهمی هایی که زنان ایجاد کرده اند مانند کالس های گلدوزی 

و... باید خیلی ریزبینانه و مصداقی به دنبال یافنت امکان های موجود در محالت و سپس گسرتش آن ها 

و ایجاد امکان های جدید برای در ارتباط قرار گرفنت ساکنان محله ها باشیم. مضمون این ارتباط ها 
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می تواند اغلب مشکالت محله باشد و با این واسطه ساکنان محله را دورهم جمع کند. یا این که امروز 

در محله ها صندوق های مالی تشکیل می شود مانند قرعه کشی ها و غیره. همه ی این ها منونه های 

فرصت هایی  این ها  کرد.  استفاده  این ها  از همه ی  می توان  است.  جامعه  متشکل شدن  از  اولیه ای 

هستند که در جامعه موجود است. مهم این است که جامعه بداند که ما به دنبال منافع شخصی 

ابعادی بزرگ  و مصلحت های فردی و خرده بورژوایی خودمان نیستیم. زمانی خواهیم توانست در 

و در سطوحی وسیع دست به تشکل یابی بزنیم که از این فرصت های کوچک بتوانیم استفاده کنیم. 

به همین ترتیب در دانشگاه ها. نیروی دانشجویی نیرویی ست که در همین محالت زندگی می کند 

یا بزرگ شده است. معلم ها، کارگران و پرستاران اغلب داخل همین محالت زندگی می کنند. امکان 

ساخنت تشکل ها وجود دارد. به رشطی که چنین اراده ای موجود باشد. به همین معناست که می گویم 

مبارزه از ناچیز، چیز ساخنت است. قاعدتن رسکوب وجود دارد. متالشی و پراکنده هستیم. اختالف های 

درون طبقاتی هست. اما هیچ کدام از این ها موانعی برای فرو گذاردن مبارزه برای تشکل یابی نیست.

را  اعتصاب  روز  توانستند چهل  مقطع  یک  در  کارگران  اهواز.  فوالد  به  برگردیم  باشید  موافق  اگر 

سازماندهی کنند. دررشایطی که کارگر محتاج نان شب است وده ها گرفتاری در زندگی روزمره دارد، 

درگیر مسائلی است نظیر ترس از اخراج شدن و بیکاری و ترس از رسکوب، با وجود همه ی این عوامل، 

چطور کارگران توانستند چهل روز اعتصاب را سازماندهی کنند و متحد کنار هم بایستند؟

این برگرفته از آن نگاه های جمعی و شورایی بود. وقتی کارگر بفهمد حرف و رای دورافتاده ترین و 

ضعیف ترین کارگر کارخانه مهم است، پای کار می ایستد. این ها سالیان سال به حاشیه رانده شده اند، 

وقتی ببینند رفقای خودشان به حرف ها و رای شان اهمیت می دهند  صد در صد تا آخرش می ایستند. 

و  آزادی  برای  بلکه  نانش،  برای  نه فقط  میدان می شود  وارد  که  کارگری  باشد  نظرتان  این هم مد 

رهایی اش آنجا ایستاده است. وقتی نان شبش بریده می شود دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد جز 

زنجیرهایی که باید پاره شوند. این را هم به شام بگویم که کارگران در فوالد به این نتیجه رسیده بودند 

که کارخانه مال خودشان است و رسمایه داران می روند و می آیند و این کارگر است که باید بایستد 

تا به مطالباتش برسد. خیلی از رفقا می آمدند و پیشنهاد می دادند و می گفتند که این کارگران دیگر 

منی توانند دوام بیاورند و خسته شده اند. سعی کنید با کوچکرتین دست آوردی روبه عقب برگردید. اما 
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کارگران در اوج خستگی رفتند و مجمع عمومی را تشکیل دادند. مجمع عمومی اصلی ترین موضوع 

دوام و مدیریت این اعرتاضات بود. چون داخل مجمع عمومی هر پنج شنبه مسایل هفته ی گذشته 

و کارهای هفته ی آینده مورد بحث و بررسی و نقد قرار می گرفت. مجمع عمومی توانست ریکاوری 

کند. در کنار آن، نقش بزرگ و ایده های رفقایی بود که فعالیت می کردند و توانستند اعرتاضات را 

سازمان بدهند و این اعرتاضات تداوم پیدا کند تا قدرت کارگری مشخص بشود و پابرجا مباند.

بحث های درون کارگران بیشرت درباره ی چه چیزهای بود؟ بخشن به یک رسی از این بحث ها اشاره 

کردید ولی می خواهم بدانم چه نکاتی بیشرت برجسته بود. مثلن در مجمع عمومی چه مسائلی مورد 

نقد قرار می گرفت؟

خب مساٸل زیادی بود که می شود به آن ها اشاره کرد. مثلن در مجمع عمومی راجع به حرکت های 

هفته ی آینده بحث می شد. فضای نقد موجود بود. کارگران خیلی راحت دور هم می نشستند وهمدیگر 

را نقد می کردند. مثلن یکی از مساٸلی که همواره دغدغه ی کارگران بود، آدم هایی بودند که این 

اعرتاضات را برای فیگور خود مصادره می کردند که این همیشه مورد بحث و نقد قرار می گرفت یا 

مثلن پیشنهاداتی که برای مذاکره مطرح می شد. دولت و حامی رسمایه داران می آمدند و می خواستند 

مذاکره کنند ولی مهم بود که در چه رشایطی در مورد فوالد مذاکره کنیم. این که یک آدم امنیتی 

را برای مذاکره می فرستادند غیرقابل تحمل بود. مثلن یک بار برای مذاکره رییس پلیس، فرماندار و 

مسٸول امنیتی استان را فرستاده بودند. خب خیلی مسخره بود. برای کارگری که بحث اش یک رسی 

مساٸل اقتصادی و تولیدی است و کف خیابان اعرتاض می کند، آدم های امنیتی می فرستند که مذاکره 

اَرنج تهدید است،  اَرنجی که پیِش روی ماست  این  نیامدید.  کند. به آن ها گفتیم شام برای مذاکره 

نه مذاکره. شام موقعی می توانید روبه روی ما بایستید برای مذاکره که وزیر صنایع و معدن باشید، 

معاون صنعت باشید، ما می خواهیم صحبت از صنعت بکنیم ولی شام می خواهید از امنیت صحبت 

کنید. ما مخل امنیت نیستیم. مخل امنیت بورژواها هستند نه ما. ما می خواهیم امنیت را درست 

کنیم و بگوییم طبقه ی کارگر دارد زیر پا له می شود و ما صدای انسان هایی هستیم که سالیان سال به 

حاشیه رانده شده اند. در واقع این ها موضوعاتی بود که همیشه مورد گفت وگو و بحث بود. مسٸله ی 

دیگری که همواره مورد بحث بود ادامه کاری هفته ی آینده و چطور ادامه دادن مسیر اعرتاض ها بود. 
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این که کارهای هفته ی آینده چیست و اگر محقق نشود چه کار کنیم.

در چه دوره ای اعرتضات وارد مرحله ی خیابانی شد؟

تقرینب در سال ۹6 ما چهار اعرتاض خیابانی داشتیم، درسال ۹۷، سه اعرتاض خیابانی داشتیم که در 

ماه های خرداد، مرداد و آذرماه بود که اعرتاض آذرماه تا دی ماه طول کشید، اعرتاض خردادماه باعث 

اخراج یک بورژوا به اسم موسوی شد. در واقع این اعرتاضات در تداوم هم بودند و جمعن هفت - 

هشت اعرتاض گسرتده ی خیابانی سازماندهی شد.

باالتر اشاره کردید چهل روز در خیابان بودید و ۴۲ نفر بازداشتی داشتید و هزینه هایی را متقبل 

شدید. چطور کارگران به این نتیجه رسیدند که وارد خیابان بشوند؟ نکته ی بعدی این که عکس العمل 

قرشهای دیگر جامعه در برابر شام چطور بود؟ مثلن بازاری ها چه واکنشی نشان دادند؟

اول این که چطوربه خیابان آمدیم را توضیح می دهم. در فوالد همیشه قبل از این که به خیابان بیاییم، 

یک اعتصاب در کارخانه شکل می گرفت و خواسته ها بیان می شد و اگر در مقابل خواسته ها هیچ 

جوابی داده منی شد قاعدتن کارگران به خیابان می آمدند و اعرتاضات و اعتصابات را تبدیل می کردند 

به اعرتاضات خیابانی. ولی اساسن اول از کارخانه رشوع می شد و شکل می گرفت. سه یا چهار روز 

طول می کشید اگر جواب گو نبودند به خیابان کشیده می شد. موضوع دومی که مطرح کردید در مورد 

هزینه هایی است که داده شد. در واقع ما هزینه ای ندادیم؛ این حکومت بود که هزینه پرداخت 

کرد. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. موضوع سومی که مطرح کردید در مورد قرشهای دیگر 

جامعه؛ بعضی از اقشار جامعه این اعرتاضات را در حد مطالباتی مثل گرفنت حقوق معوقه می دانند 

و معتقدند کارگر حقوقش را که بگیرد می رود به خانه اش. اما در فوالد این قاعده عوض شد. وقتی 

اعرتاضات فوالد گسرتده تر شد و شعارهای فوالد شعار جامعه شد و کارگرها فریاد زدند: »استثامر، 

بیکاری/ پرچم رسمایه داری« و »اهواز شده فلسطین/ مردم چرا نشستین«، مردم فهمیدند که کارگر 

دارد از درد صحبت جامعه می کند و فقط برای مطالبه ی حقوقش نیست که به خیابان آمده است. 

دیدیم که دانشجویان، معلمین و بازنشستگان و خیلی از انسان های رنج دیده در کنار این اعرتاضات 

ایستادند و قرش وسیعی از جامعه به اعرتاضات پیوستند. البته که طبعن به دل بازاری ها ننشست 
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چون ما وارد خیابان هایی می شدیم که محل کسب و درآمدشان بود و مصلحت اقتصادی و منافع 

طبقاتی شان هم به خطر افتاده بود. اما می توانید به آرشیو تصاویر مراجعه کنید و می بینید که چقدر 

انسان های به حاشیه رانده شده در کنار ما ایستاده بودند و در اعرتاضات رشکت داشتند.

غیر از تجربه ی داخل ایران از تجربه ی مبارزات جهانی کارگری هم استفاده می کردید؟ بطور مثال 

کشورهای همسایه مانند عراق که از نظر جغرافیایی به شام نزدیک بودند؟

بله تجربیات خیلی از تشکل ها در کشورهای مختلف به کار ما آمد و مطالعه کردیم. خیلی از رفقای 

پیرشو این مساٸل را خواندند، درک کردند و توانستند به بهرتین شکل به کارگران انتقال بدهند. حتی 

تجربیات خیلی سالیان گذشته مثل انقالب های سوسیالیستی را مطالعه کردیم. تجربیات کشورهای 

همسایه و خلق های مجاور را مطالعه کردیم. تجربیات تشکالت کردستان را خواندیم وبا رفقا تبادل 

نظر کردیم. نقد جامعه هایی مثل کشورهای عربی و آفریقایی را مطالعه کردیم و حول این مساٸل 

تجربیات  از  برگرفته  آگاهی  این  در فوالد می بینید  آگاهی ای  اگر شام  و گفت وگو می کردیم.  بحث 

زیادی بود و امیدوارم بیشرت هم بشود و بتوانیم قدم های خیلی قوی تری برداریم. امیدوارم رو به 

آینده بتوانیم تجربه ی خوبی برای کارگران جهان باشیم و مبارزات مان در تداوم و پیوند باشد و از 

همدیگر چیزهای زیادی یاد بگیریم. از کارگران در همه ی دنیا، در شیلی و آرژانتین و سایر کشورهای 

دیگر که دراستثامر هستند. تجربیات مبارزاتی می تواند به همه ی ما کمک کند. در واقع برای ما 

جغرافیایی وجود ندارد.

در طول مبارزات کارگری در فوالد و همین طور در هفت تپه شاهد معرفی چهره های جدیدی بودیم. 

این ها به عنوان سخرنان و سازمانده صحبت می کنند و جمعیت را مورد خطاب قرار می دهند. رو 

به جمعیت ایده می دهند و جنبشی را به حرکت وادار می کنند. چه خصلت هایی در این مبارزات 

وجود دارد که می تواند چنین چهره هایی بسازد و رو به جامعه معرفی کند؟

مبارزه ی پرلتاریا در مقابل رسمایه داری همیشه مولد یک رسی رهربانی بوده است. اگر همه تصور 

بکنند پرولتاریا منی تواند، اما ما می گوییم که پرولتاریا می تواند و در هر لحظه ی تاریخی قادر است 

است،  موجود  رسمایه داری  سیستم  ریشه های  و  هست  رسمایه داری  که  زمانی  تا  کند.  رهربسازی 
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انسان های رنج کشیده فریادهایشان بلند می شود و شاهد رهربانی همچون کریم، اسامعیل، طارق و 

هزاران رهرب دیگر هستیم که از جا بلند می شوند. این ها برگرفته از فریادها و ظلم و ستم هستند. در 

واقع منی شود گفت از سوسیالیسم صحبت می کنید و رهربت کجاست؟ رهرب من به حاشیه رانده شدگان 

طبقه ی  تاریخی  لحظه ی  یک  در  اگر  می کند  ایجاد  رهربی  ساختار  رسمایه داری  که  وقتی  هستند. 

کارگر میدان را به دست بگیرد رهربانش را معرفی خواهد کرد. البته وقتی شوراها شکل می گیرند با 

رهربی در مفهوم اعامل سلطه ی فردی در تناقض قرار می گیرد. ما در شوراها می توانیم منایندگان و 

سخنوران خوبی داشته باشیم. ما بر آن شدیم که جامعه ی به حاشیه راندگان را تشکل بدهیم و آن ها 

رهربان سوسیالیستی آینده باشند. اینجا الزم است که به یکی از آسیب های موجود در مقوله ی رهربی 

کارگری و تالش های  مبارزه ی  از  کنم. منظورم مسئله ی هویت یابی  کوتاه  اشاره ای  کارگری  مبارزه ی 

فردی برای کسب رسمایه ی منادین از این مبارزات است. این آسیب در بین اشخاص و احزابی دیده 

می شود که هیچ درک طبقاتی صحیحی از مبارزه ی کارگری ندارند و می خواهند دنبال هویت فردی 

و امتیازهای انحصاری برای خود باشند و از همین روست که ادعای مدیریت و رهربی اعرتاضات را 

دارند. در حالی که روند جنبش کارگری به سمتی است که کارگر آگاه حداقل در حیطه ی گفتامنی و 

آگاهی طبقاتی زیر بار هیچ نوع مدیریت از باال به پایین منی رود. این نوع هویت یابی ها منی تواند 

جایگاهی بین کارگران داشته باشد. اشخاصی که امروز دنبال هویت یابی برای خود در طبقه ی کارگرند 

باید بدانند که موقعی می توانند در کنار کارگر بایستند که هم رنج و هم درد کارگران باشند. نه این که 

از باال به پایین به کارگر نگاه بکنند و ادعای رهربی کارگران را داشته باشند. در حالی که بحث اصلی 

در بین کارگران بحث شوراهاست و ایده ی شوراها از اساس با چنین رویکردی مسئله دارد.

می دانیم که با یک طبقه ی کارگر همگن و یک دست روبه رو نیستیم و در بین فروشندگان نیروی 

کار و مزدبگیران مسٸله ی جنسیت، مذهب و قومیت/ملیت شکاف هایی جدی ایجاد کرده است. اما 

وقتی در یک صف واحد و یک مبارزه ی متحد می بینیم که کارگران ۴۰ روز می ایستند و اعتصابی 

را سازمان دهی می کنند می توان فهمید که این شکاف ها دست کم در سطوحی کنار رفته و مسائلی 

مهم و بنیادی پیش رو گذاشته شده است. در مسیر مبارزه ی کارگری چطور موفق شدید که بر این 

شکاف ها غلبه کنید؟
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سابقن هم گفتم فاشیسم و ناسیونالیسم و انواع هویت گرایی سالحی است که رسمایه داری بر ضد 

کارگر استفاده می کند. این سخن هرگز به معنی نفی ستم هایی که علیه مردم و خلق ها اعامل می شود 

است.  استعامر  تحت  ملل  علیه  ستم  آمدن  وجود  به  عوامل  از  یکی  فاشیسم رسمایه داری  نیست. 

ستم ملی را هرگز نفی منی کنم. می دانیم که خیلی ها در ایران هستند که به خاطر زبان و پوشش 

تحقیر می شوند. این ها را ما می دانیم. اما مبارزه ی ما مبارزه ی طبقه ی کارگر است و هویت گرایی و 

ناسیونالیسم و فاشیسم سالحی است که رسمایه داری برای تفرقه انداخنت بین کارگران درست کرده 

است. ولی ما توانستیم ریشه ی اصلی تبعیض و ستم را بشناسیم و در کنار هم علیه رسمایه داری 

مبارزه کنیم. ما به عنوان کارگر آگاه فهمیدیم که مشکل کار از کجاست. در واقع ما توانستیم این قبیل 

مسائل و شکاف ها را کنار بگذاریم. بنابراین در صورت شناخنت ریشه های واقعی ستم و نابرابری، این 

شکاف ها منی تواند مسٸله ی چالش برانگیزی برای کارگران باشد.

سوال بعدی من در مورد کارفرمای خصوصی و کارفرمای دولتی است. یک جا ما می بینیم در یک 

کارخانه که دست بخش خصوصی است، کارگرها بنا به تجربه ای که داشتند و می دانند چه غارتی 

آنجا وجود دارد می گویند ما را برگردانید زیر نظر هامن کارفرمای دولتی و خود دولت باید بیاید 

و پاسخگو باشد. اینجا یک عده ای انتقاد می کنند و می گویند که افق یک جنبش کارگری رادیکال 

منی تواند بازگشت به مالکیت دولت رسمایه داری باشد. می خواهم بدانم بین کارگران چه درکی از 

این وجود دارد؟ این را در نسبت با اداره ی شورایی هم می شود پرسید. چون اگر من اشتباه نکنم 

کارفرمای فوالد اهواز دیگر خصوصی نبود یا در مقطع این اعرتاضات خصوصی نبود...

نه! خصوصی بود، آن مالک خصوصی از رشکت بیرون انداخته شد و یک ماه کارگرها رشکت را کامل 

در اختیار گرفتند.

پس می خواهم بدانم درک کارگرها چه بود؟ یعنی آیا دولت را فرشته ی نجات می دانستند؟

نه! کاملن از صحبت های ما مشخص بود که در مبارزه و جلو رفنت باید یک رسی پروسه ها را پشت رس 

بگذارید. وقتی امروز کارگر صحبت از کارفرماهای خصوصی می کند، دقیقن آن چالشی است که کارگر 

را متفرق و بخش بخش کرده است. مثلن داخل یک رشکت می آیند چهار تا کارفرما قرار می دهند، 
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کارفرمای یک و دو و سه حقوق ها را می دهد، کارفرمای چهار حقوق منی دهد. اگر کارفرمای چهار 

حقوق ندهد کارگرهایش اعرتاض می کنند. چند کارگر؟ بگوییم هزار کارگر. ولی سه هزار کارگر دیگر 

اعرتاض منی کنند. اگر میانگین ما چهار هزار کارگر باشد. پس ببینید که چهار کارفرمای خصوصی اینجا 

ما را تبدیل به بخش های مختلف کردند و عملن ما را متفرق کردند. شام باید نتیجه ی اول را حساب 

بکنید. چگونه ما متحد می شویم؟ این مهم است. این نکته مهم است: چطور ما متحد می شویم که 

قدم های بعدی را برداریم. پس اول باید چهار کارفرما بروند بیرون تا ما کارگران متحدی باشیم. یک 

روز حقوق بگیریم، یک روز حقوق نگیریم. یک روز یک مشکل داشته باشیم و یک روز آن مشکل 

ایجاد تشکل ها هستیم و  اتحاد هستیم، در مرحله ی  ایجاد یک  امروز در مراحل  ما حل شود. ما 

تشکل ها ایجاد منی شوند تا اتحاد به وجود نیاید. پس وقتی کارگر در مقابل خصوصی سازی می ایستد 

می خواهد تکلیف اتحادش مشخص شود. وقتی چهار کارفرما نباشند و کارفرماها بیرون بروند شام 

چهار هزار کارگر دارید که متحد ایستاده اند. بعد تکلیفشان با نظامی که کاملن طرفدار رسمایه داری 

است مشخص می شود. کارگر بر این باور است و می داند که از هشت ساعت کار کردنش چهار ساعت 

سود کارخانه است و حقوقی است که می تواند کارخانه را و در ضمن زندگی کارگر را بچرخاند و 

چهار ساعت سود است، سود اضافی است که معلوم نیست این سود به نفع کیست. شام باید در قدم 

اول این جزیره شدن و این بخش بخش شدن را از بین بربید و بعد مرحله ی بعدی مبارزه را ادامه 

بدهید. شام منی توانید غیرمتحد در مقابل کارفرما یا حکومتی که االن خودش صاحب این کارخانه 

است بایستید.

به  کارخانه  مالک  اگر  است.  که مطرح می شود بحث خصوصی سازی خوب  دیگر هم،  بحث  یک 

اصول گراها نزدیک باشد اصالح طلب ها می گویند مالک اصالح طلب مشکالت را حل می کند و برعکس 

اگر مالک کارخانه با زد و بند اصالح طلبان کارخانه را در اختیار گرفته باشد اصول گراها می گویند 

یک مالک حزب اللهی مشکالت را حل می کند. اپوزیسیون دست راستی هم معتقد است یک مالک 

کراوات زده ی احیانن طرفدار رضا پهلوی باید مالک کارخانه باشد تا مشکالت حل شود و نام همه ی 

این ها را هم خصوصی سازی خوب می گذارند...

بگذارید من یک چیز را به شام بگویم. اولن نه اصول گراها، نه اصالح طلب ها و نه هر کسی که با هر 
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گفتامنی طرفدار رسمایه داری باشد چه طرفدار پهلوی باشد چه طرفدار اصالح طلب ها یا اصول گراها، 

هیچ وقت هیچ جایگاهی در بین کارگران ندارد و اصلن پنج ثانیه هم دوست نداریم در مورد این ها 

این صحبت ها  بار  زیر  دیگر  و  میز هستند  روی  و  ما مشخص  ایده های  و  فکرها  کنیم چون  فکر 

منی رویم. کارفرمای خوب و کارفرمای بد دیگر در کَِت ما منی رود. داریم فکر آینده ی بهرت می کنیم و 

در رسمان فکرهای بزرگی هم داریم. پس دیگر این گول زدن ها و خوب و بد کردن ها توی ذهنامن 

منی رود. داریم فکر آینده ی خودمان را می کنیم و آینده ی ما خیلی زیبا خواهد بود.

در ارتباط با این جنبش کارگری ای که ما در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم، در فضای عمومی چند 

انتقاد مطرح شده. من برخی از این انتقادات را مطرح می کنم که نظر شام را بشنوم. برخی انتقادها 

مطرح شده در مورد ارتباط جنبش کارگری با سایر جنبش های اعرتاضی، مثل جنبش دانشجویی یا 

فعالین سوسیالیست و می گویند این ارتباط ها باعث شد که جنبش کارگری آسیب پذیر شود...

این نوع انتقاد محدود کردن کارگر به کارخانه است. اگر کارگری که امروز کف خیابان است، دارد 

از درد جامعه صحبت می کند و دارد یک موضوع وسیعی را مطرح می کند، مگر می شود دانشجو را 

از این کارگر جدا کرد؟ در عین حال مگر پدر دانشجو کارگر نیست؟ اصلن دانشجویی که درد جامعه 

را نفهمد دانشجو نیست. رصفن یک آدمی است که کتاب می گذارد جیب بغلش، می رود توی یک 

ساختامن و برمی گردد. و اگر کارگری هم که به شکل مبارز وارد خیابان شده است درد جامعه را 

نفهمد این هم رصفن یک انسانی است که می خواهد نانی دستش بگیرد و برود توی کارخانه بنشیند 

و نانش را بخورد. این طور نیست و در ضمن این سوال پیش می آید که آیا فعال کارگری یا کارگر 

با جامعه جرمی مرتکب می شود؟ چرا ما امروز وارد مرحله ای شده ایم که برای رسکوب  ارتباط  در 

جمهوری اسالمی دلیل می آوریم؟ این خیلی مهم است! دلیل برای رسکوب می آوریم. به چه جرمی 

دارد این کارگر رسکوب می شود؟ ارتباط با جنبش زنان جرم است؟ ارتباط با جنبش معلمین جرم است؟ 

نه! به جای این که این سواالت را مطرح کنیم می گوییم بله این ارتباطات موجب رسکوب کارگران شد 

و دقیقن داریم دلیل می تراشیم برای رسکوب. در حالی که باید به جای دلیل تراشی بر ضد این رسکوب 

بایستیم. اگر قرار است دانشجو یا معلم یا جامعه ای که هم درد کارگر است در کنار او نباشد پس این 

جامعه نیست. پس این گفتامن گفتامن محدودی است و مطمئنن ما انسان های محدودی نیستیم.
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طرح  که  است  این  شده  مطرح  نیز  کارگری  فعاالن  برخی  سوی  از  حتا  که  هم  دیگر  انتقاد  یک 

شوراهای مستقل کارگری سیاسی کردن خواست کارگران است و این کمک می کند به این که رسکوب 

اتفاق بیفتد، نیروی امنیتی وارد شود و بنابراین اعرتاض کارگری باید صنفی باقی مباند.

ما وقتی داریم صحبت از شوراها می کنیم و از مدیریت صحبت می کنیم، گفته های ما مدیریتی است 

و صحبت های ما راهکارهایی برای آینده است. آیا مطرح کردن شوراها از آسامن برای کارگر پایین 

آمده؟ نه این منطقی است که کارگر در یک مرحله تشخیص داد که دیگر خودش است که باید وارد 

بحث مدیریت شود، و به این دلیل بحث شوراها مطرح شد. پس این گفتامن برگرفته از آگاهی کارگر 

است وگرنه این صحبت شوراها از کجا آمده؟ مگر نه این که از تداوم رنج و تراکم رنجی است که کارگر 

در سالیان سال دارد می کشد؟ در تعجبم وقتی چنین نقدی مطرح می شود. به رصاحت به شام بگویم 

امروز انسان هایی ضد شوراهای مردمی می ایستند که از پایگاه های اجتامعی خودشان ترس دارند. 

ترس از این که همه چیز خودشان را از دست بدهند. بله! ما جایی ایستادیم و داریم بحث از چیزی 

می کنیم که از پایین به باالست و تحت هیچ رشایطی از باال به پایین را قبول منی کنیم. چه بخواهد این 

از باال به پایین »رفیق« باشد، چه بخواهد سلطه ی رسمایه باشد. ما بنا داریم که تصمیامت خودمان 

را خودمان بگیریم و تصمیامت خودمان را از پایین به باال رو به جلو بربیم. و دیگر در شکل یک 

سیاهی لشکر که یکی دیگر برای تو تصمیم بگیرد و تو بدویی و بار یکی دیگر را جابه جا بکنی، متام 

شد. این حرف کارگرانی است که امروز دارند بحث شوراها را مطرح می کنند.

برگردیم به خیزش دی ماه. تاثیر دی ۹۶ در مبارزات کارگری به شکل عمومی و به طور خاص در 

مبارزات کارگران فوالد اهواز چه بود؟

از جنبش کارگری  اما من جنبش دی ماه را برگرفته  نباشد  امیدوارم حرفی که می زنم متوهامنه  من 

می بینم. چون شام اگر کمی از دی ماه ۹6 رو به عقب برگردید و از ۹4 به بعد را بررسی کنید، یک رسی 

اعرتاضات مرتاکم کارگری می بینید. اینجاست که نشان می دهد کارگر چقدر در این جامعه تاثیرگذار 

است و چقدر صحبت ها و اعرتاضات کارگر می تواند برگرفته از منت جامعه باشد. شام وقتی در ۹4 تا 

۹6 اعرتاضات فوالد، اعرتاضات هفت تپه، اعرتاضات آذرآِب اراک، اعرتاضات هپکو و اعرتاضات کارگران 
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دیگر را می بینید، می بینید که این اعرتاضات درد جامعه است. که شام در ۹6 می بینید به این شکل 

خیلی وسیع بیرون می ریزد. و جالب تر از همه این که این اعرتاضات دی ماه ۹6 بازتولیدی هم دارد. 

یعنی اعرتاضات کارگری، بازتولید در اعرتاضات جنبش دی ماه و بازتولید پختگی کارگر در اعرتاضات 

۹۷. پس می بینید که چقدر کارگر متاثر از جامعه است و جامعه متاثر از کارگران می شود. اعرتاضات 

به هم وابسته اند و این تراکامت به همدیگر مرتبط هستند. اعرتاضات کارگری مولد دی ماه می شوند 

و دی ماه خود مولد یک اعرتاض رادیکال تر در جامعه ی کارگری.

اگر موافقید گزارش مخترصی از وضعیت گروه ملی رشکت فوالد اهواز داشته باشیم. مالکیت کارخانه 

کجا  به  فوالد  بازداشتی های  رسنوشت  دارد؟  وجود  هنوز  معوقات  آیا  است؟  صورتی  چه  به  االن 

رسیده؟

بانک ملی  و  بانک ملی است  اهواز  کامکان مدیریت صاحب سهام رشکت گروه ملی صنعتی فوالد 

یک رسی هیات مدیره دارد و االن پهلوان و سیدمجید نعمتی به عنوان هیات مدیره ی فوالد هستند 

که خودش مشخص کننده ی بزرگرتین ضعف مدیریتی است که یک بنگاه اقتصادی و بانکداری دارد 

یک رشکت صنعتی را مدیریت می کند. االن البته حقوق دارد مرتب پرداخت می شود اما پرونده های 

قضایی فوالد تبدیل به اهرم فشاری علیه کارگران شده اند. این ها هر تخلفی را داخل رشکت انجام 

با همین کارگر متاس گرفته می شود که شام پرونده  بلند شود، روز بعد  از کارگر  بدهند و صدایی 

دارید و حواستان باشد. رییسی هم دقیقن بعد از انتصابش موضع خودش را در مورد کارگر روشن 

کرد، و خیلی موضع جنگی و رسکوبگری ای علیه کارگر گرفت. انتظار هم می رفت این احکام ناعادالنه 

در پرونده ی هفت تپه چه علیه رفقای ما در هفت تپه و چه علیه رفقای ما در رسانه ها و نرشیات 

صادر شود. االن هم دستگاه قضایی متوجه فوالد شده است. ولی من به شام می گویم این برگرفته 

از یک رسی پرونده نیست. تحرکات کارگری در آذرآب و هپکو این ها را بر آن داشته که حاال زمانش 

است که کارگر رادیکال، کارگری که بیشرتین رادیکالیسم را داشته زیر فشار قرار دهیم تا با یک تیر 

دو نشان بزنیم: هم کارگران هپکو و آذرآب را برتسانیم از احکامی که صادر می کنیم و هم کارگران 

فوالد را با احکامی که برایشان صادر می کنیم کنرتل کنیم. واقعن این ها خنده دار است. چون من به 

آن ها می گویم: متام این احکام را شام صادر کنید اما جرات دارید یک ماه حقوق کارگر را ندهید تا 
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ببینید متام این احکام اصلن به چشم کارگر منی آید، هامن طور که علی رغم متام احکامی که صادر شده 

هم چنان دائم در هفت تپه اعرتاضات و اعتصاباتی شکل می گیرد. چون کارگر دیگر تحمل این را ندارد 

که در حقش اجحافی صورت بگیرد. چون دقیقن میدان عملش را شناخته، دقیقن محوطه ی مبارزه اش 

را شناخته و تسخیر خیابان ها برای او مثل آب خوردن است.

به عنوان سوال آخر، شام آینده ی جنبش کارگری را به رغم ضعف ها و قوت های آن چگونه می بینید 

و چه تصویری را می توانید پیِش رو داشته باشید؟

این روند بد اقتصادی که در آینده تشدید می شود قاعدتن کارگر و جامعه را تحت فشار قرار می دهد 

و تحت فشار قرار گرفنت هر جامعه ای و هر قرشی اعرتاض تولید می کند، افکار تولید می کند، شکل 

و مدل های مبارزاتی ایجاد می کند و قاعدتن روند جنبش کارگری در ایران روند رو به اعتالیی است 

و مطمئنن در آینده این جنبش حرف های زیادی برای گفنت دارد. جنبشی است که حتمن در آینده 

در کنار متامی جنبش ها خواهد ایستاد. نه جنبش کارگری و نه هیچ جنبشی که جنبش جامعه باشد 

از همدیگر جدا نیستند و دردهای مشرتکی دارند. در ضمن با گفتامن تشکل های کارگری که ایجاد 

شده امیدوارم در آینده شاهد گسرتش این گفتامن تشکیالتی باشیم و حتمن در آینده ایجاد تشکل ها 

و شوراهای کارگری وسیع تر خواهد شد. فراموش نکنیم که ما اگر پیروز نشدیم ولی بذر پیروزی را 

حتمن کاشته ایم و این بذر به زودی گل رسخی خواهد داد.
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