
 مصاحبه با محمود صالحی در دیدگاه بهروز خبازنگاهی به
 

از سوی بهروز خباز مصاحبه ای با محمود صالحی انجام گرفته که در سایت کمیتۀ هماهنگی برای ایجـاد                   
در بیشـتر مـوارد پاسـخ هـایی درسـت و مناسـب بـه                صـالحی   محمود  . تشکل کارگری منتشر شده است    

پاسـخ    این جا نیازی به تکرار آن ها نمی بینم، هر چند در ایـن                های بهروز داده است و من در      " پرسش"
 اما در این    . دیده می شود که به جای خود باید به آن ها پرداخته شود             ی درست موارد ناروشن و مبهمی     ها

جا به عنوان عضو کمیتۀ هماهنگی و به ویژه برای روشنگری بیشتر دربارۀ هدف کمیته توضـیح نکـاتی را                    
 . الزم می دانم در این مصاحبهه بهروزدرمورد دیدگا

  خود را به طور بی واسطه نیز مکتـوب         خباز می توانست نظریات اثباتی    پیش از هر چیز باید بگویم بهروز        
کند، اما به هر دلیل ترجیح داده که دیدگاه های خود را به شیوۀ طرح سوال و به واسطۀ مصاحبه با محمود                

هـرکس آزاد   .  ایرادی نـدارد    جا که به آزادی بیان مربوط می شود هیچ        این شیوه تا آن     . صالحی مطرح کند  
اما روش بهروز برای طرح نظریات .  نظریات خود را به هر شیوه و روشی که می خواهد بیان کند          است که 

 او بلکـه بـه       و مکتـوب   خود منتقد را ناچار می کند که برای نقد این نظریات نه بـه دیـدگاه هـای اثبـاتی                   
 .من نیز چنین می کنم و.  که در این مصاحبه کرده است، استناد کند هایی"پرسش"

 :یکی از این پرسش ها این است 
منظـور  ( سـس ایـن هیئـت مؤ    ": می خـوانیم    " د"، در بخشی از بند      3در اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی، مادۀ      "

جمع هرچه  متشکل خواهد بود از     ) سس تشکل ضدسرمایه داری و سراسری کارگران ایران است        هیئت مؤ 
ـ گسترده تری از فعاالن کارگری صاحب نفـوذ و مـورد اعتمـاد کـارگران کـه          س از فـراهم شـدن تمـام    ، پ

ملزومات تشکل فوق، در نشست وسیع کلیۀ اعضای وقـت کمیتـۀ همـاهنگی در سراسـر کشـور انتخـاب                     
ب از  سس با توجه به ایـن کـه فقـط مرکـ           ، فکر نمی کنید ترکیب این هیئت مؤ       آقای صالحی  ".خواهد شد 

        اعضای وقت کمیتۀ هماهنگی خواهـد بـود، مشـارکت دیگـر عناصـر کـارگری را در ایـن هیئـت نادیـده                        
می گیرد؟ چرا که اساسا ممکن است موجودیت چنین تشکلی مـورد قبـول بسـیاری از عناصـر و فعـالین                      

مسئله در اذهان این    این  . کارگری باشد، بدون این که این فعالین در کمیتۀ هماهنگی عضویت داشته باشند            
تاثیر را می گذارد که گویا این تشکل سـاخته و پرداختـۀ کمیتـۀ همـاهنگی اسـت و نـه تشـکل تـوده ای                     

 "در جهت روشنگری بیشتر اگر ممکن است توضیح دهید؟. کارگران

هی این بند از اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی که او خود تا کنون چند بار آن را به طور شـفا                  نظر بهروز در مورد     
نشست وسیع  "در جلسات رسمی و جمع های غیررسمی کمیته مطرح کرده این است که به جای عبارت                 

نشست وسـیع کلیـۀ فعـالین کـارگری در      "عبارت، " کمیتۀ هماهنگی در سراسر کشور  وقتِ  کلیۀ اعضای   



گـر  کـه ا  استدالل او نیز، که از جمله در پرسشِ پیش از پرسش فوق آمده این اسـت                 . بیاید "سراسر کشور 
سس توسط اعضای وقتِ کمیتۀ هماهنگی انتخاب شود، درواقع تشکلی که ایـن هیئـت تاسـیس                 هیئت مؤ 

، البتـه در مقیـاس وسـیع تـر از موقعیـت      متشکل از فعالین کارگری چپ"خواهد کرد تشکلی خواهد بود  
رمایه داری و این امر مشارکت فعالین کارگری غیرچپ را در ایجاد تشکل ضدسـ     . "کنونی کمیتۀ هماهنگی  

 .و سراسری منتفی می کند
کمیتۀ همـاهنگی متشـکل     "اساس این استدالل بر یک پیش فرض نادرست مبتنی است و آن این است که                

 این پیش فرض از بس نادرست و دور از حقیقت اسـت کـه خـودِ بهـروز           . "است از فعاالن کارگری چپ    
در حـال حاضـر در کمیتـه    ...":  مـی گویـد    آن را زیر سوال می برد و پس می گیرد، آن جـا کـه         بالفاصله

 همین استدالل بی پایـه نشـان مـی دهـد کـه نگرانـی       ".اعضای غیرچپ و کارگران مذهبی نیز وجود دارد 
. منحصـر شـود   " فعالین کارگری چـپ   "بهروز این نیست که نکند تشکل ضدسرمایه داری و سراسری به            

بـرای  .  منحصـر شـود  عـاالن ضدسـرمایه داری  فاین است که نکند تشکل ضدسرمایه داری به        نگرانی او   
" کلیۀ اعضای وقتِ کمیتـۀ همـاهنگی    "او مبنی بر جایگزینی     " اصالحیۀ"اثبات این مدعا کافی است که به        

کـه بـه نظـر      " کلیـۀ فعـالین کـارگری     "این  : از دو حال خارج نیست      . نگاه کنیم " کلیۀ فعالین کارگری  "با  
 ضدسـرمایه داری بـه      اری را انتخاب کنند یا فعاالن کارگریِ      سس تشکل ضدسرمایه د   بهروز باید هیئت مؤ   

اعده باید تـا زمـان انتخـاب هیئـت          اگر هستند، علی الق   . معنای مورد نظر کمیتۀ هماهنگی هستند یا نیستند       
به عضویت کمیتۀ هماهنگی درآمده باشند و بدین سـان         ) و به دنبال آن، انحالل کمیتۀ هماهنگی        ( سس  مؤ

بـه عبـارت دیگـر،    . سـس آن مشـارکت کننـد   یه داری از طریق انتخاب هیئت مؤ   سرمادر ایجاد تشکل ضد   
سس همۀ فعـاالن کـارگریِ ایـران کمیتـۀ          رض این که تا زمان انتخاب هیئت مؤ       با ف ( برخالف نظر بهروز،    

 تشـکل    ندارد که یک فعـال کـارگری       هیچ دلیل قابل قبولی وجود    ) باشند   هماهنگی و هدف آن را شناخته     
 باشد ولی به عضـویت کمیتـۀ همـاهنگی درنیامـده             هماهنگی را پذیرفته    کمیتۀ اریِ مورد نظرِ  ضدسرمایه د 

بهـروز  " اصـالحیۀ "  در این صـورت    نیستند،  بهروز فعاالن ضدسرمایه داری    اما اگر فعاالن مورد نظرِ    . باشد
 رفرمیسـت    مدافع سرمایه داری یعنی سندیکالیسـت هـای        "فعاالن کارگریِ "هیچ معنایی ندارد جز این که       

سسِ تشـکل ضدسـرمایه داری و سراسـری طبقـۀ کـارگر در              وانند با شرکت در انتخاب هیئت مؤ      نیز می ت  
، پیشنهاد بهروز به رغم هر نیت خیـری کـه در پـس آن نهفتـه                 بنابر این . تاسیس این تشکل مشارکت کنند    

بـه  . رگر هموار می کنـد    باشد راه را برای ورود طرفداران سرمایه داری به تشکل ضدسرمایه داری طبقۀ کا             
پرسم کسی که چنین پیشنهادی می کند چگونه می تواند مدعی مرزبندی بـا               ب  ترتیب، بیراه نرفته ام اگر     این

  سندیکالیسم و رفرمیسم و تفکیک سندیکای ضدسرمایه داری از سندیکالیسم باشد؟  
      . سـش بعـدیِ او مـی تـوان دیـد          را به طـرز بسـیار بـارزتری در پر         در مبارزه با سرمایه داری       بهروز   تزلزل

 :می پرسد 



مـدعیان  . گرایشی معتقد است که تشکل توده ای کارگران در نهایت ظرفی است برای برپایی سوسیالیسم              "
کارگران را دارای قابلیت انجام وظایفی که پیش از این حزب طبقۀ کـارگر              چنین دیدگاهی تشکل توده ای      

 "می خواستیم نظر شما را در این خصوص بدانیم؟. عهده دار آن بود می دانند

تبـدیل هـدف    : در این جا بهروز در واقع همان کاری را می کند که خود آن را به دیگران نسبت می دهد                     
 ایـن   .و القا و تبلیغ نظر شخصی خود به عنوان نظر کمیتۀ هماهنگی           " گرایش"کمیتۀ هماهنگی به نظر یک      

بلکـه نظـر    " گـرایش "که تشکل توده ای ضدسرمایه داری ظرف برپایی سوسیالیسم اسـت نـه نظـر یـک                  
،کـه پـذیرش آن       کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کـارگری       اساسنامۀدر  . مصوب کمیتۀ هماهنگی است   

تشـکل مـورد نظـر کمیتـۀ همـاهنگی تشـکلی اسـت              ": آمـده اسـت       اسـت،  این کمیته  عضویت در  شرط
هیچ گونه کسب مجـوز از دولـت ایجـاد مـی شـود،              ضدسرمایه داری که به نیروی خودِ کارگران و بدون          

وسیع ترین تودۀ کارگران را در بر می گیرد و، درعین شرکت فعال و پیگیـر در مبـارزۀ روزمـرۀ کـارگران                       
طالبۀ کارگری، از مدار پذیرش سرمایه داری فراتـر مـی رود و بـرای از میـان                  برای دستیابی به این یا آن م      

شـا، اعتیـاد، فسـاد،      برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی، فح            
 ".می جنگد...  و، سرکوب آزادی هاتبعیض

 نباشـد چیـزی جـز جامعـۀ         پرواضح است که جامعه ای که درآن از مصائب زندگی بشر امـروزی خبـری              
می جنگد  ظر کمیتۀ هماهنگی برای آن        و این همان جامعه ای است که تشکل مورد ن         . سوسیالیستی نیست 

 روشن اسـت کـه در مـورد چگـونگی رسـیدن بـه ایـن جامعـه در درون کمیتـۀ           .و ظرف برپایی آن است    
مگر نظریات متفاوت در    . شدو طبیعی هم هست که وجود داشته با       . هماهنگی نظریات متفاوتی وجود دارد    

 یکـی از تفـاوت هـای        می نامد وجود نداشـته و نـدارد؟       " حزب طبقۀ کارگر  "درون آنچه که بهروز آن را       
نظری در کمیتۀ هماهنگی به نقش سوسیالیست ها و رابطۀ آنان بـا تشـکل ضدسـرمایه داری و سراسـری                     

عـالوه بـر   ه مثابه پیشروان طبقۀ کـارگر  بعده ای معتقدند که سوسیالیست ها      . طبقۀ کارگر مربوط می شود    
 و عـده ای دیگـر       ،به وجود آورند  " حزب"خاص خود به نام      این تشکل باید تشکل جداگانه ای با برنامۀ       

سوسیالیست هـا بـی آن کـه بـه          حزب طبقۀ کارگر را همین تشکل توده ای ضدسرمایه داری می دانند که              
 و البتـه  -هـای طبقـۀ کـارگر    یکـی از گـروه     ابـه هـم بـه مث     در درون آن    متشکل شـوند   جداگانهصورت  

 می دانم که این گونه      . عمل  می کنند    کل جنبش کارگری  و هم به عنوان نمایندگان       -پیشروترین گروه آن  
امـا بحـث    .  بسیار ناقص است و چه بسا محل ایراد هردو طرف قرار گیـرد             تفاوت نظری  این   فرمول بندیِ 

هم چنین بحث من در این جا پرداختن به درستی یـا            . اوت نیست من در این جا فرمول بندی دقیق این تف        
این امر بسیار مهمی است که من به سـهم خـود ایـن جـا و آن جـا بـه آن                       . نادرستی این دیدگاه ها نیست    

 است که این تفاوت از       در این جا آن    بحث من . پرداخته ام و در آینده نیز مفصل تر به آن خواهم پرداخت           
اما به درسـتی و بـه رغـم    .  است و اکنون نیز وجود دارد      کمیتۀ هماهنگی وجود داشته   همان ابتدای تشکیل    



 یعنـی مبـارزه بـرای ایجـاد تشـکل           اغراض تفرقه افکنانۀ سکتاریست ها هـیچ گـاه هـدف اصـلی کمیتـه              
طرفداری از این یا آن دیدگاه در مورد حزب طبقـۀ           . سرمایداری را تحت الشعاع خود قرار نداده است       ضد

چ گاه شرط عضویت در کمیتۀ هماهنگی نبوده و نیست، و اعضای کمیته ضمن این که می توانند                  کارگر هی 
و باید در مورد دیدگاه های متفاوت در این مورد مبارزۀ نظری کنند، طبق اساسنامه موظف و متعهـد شـده       

 و .ارزه کننـد اند که بی هیچ تزلزلی برای ایجاد تشکل توده ای ضدسرمایه داری و سراسری طبقۀ کارگر مب              
 سوسیالیست ها بر مـتن و در درون تشـکل         اساسا اگر این اصل مهم مورد توافق هر دو دیدگاه باشد که             

بـه فـرض    ،  می کننـد    توده ای ضدسرمایه داری برای هدایت آگاهانۀ آن به سوی سوسیالیسم مبارزه             
تشـکل  ش برای ایجاد ایـن      تالچرا باید   مورد نیاز باشد    " حزب"این که تشکل جداگانۀ دیگری هم به نام         

به قیمت تضعیف ضدیت تشکل توده ای کارگران با سرمایه داری تمـام شـود؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه                         
 طرفداران هر دو دیدگاه دربارۀ حـزب طبقـۀ کـارگر بـرای یـک هـدف واحـد کـه همـان ایجـاد تشـکل                           

مـورد نظـر بهـروز    " بحز"به سخن دیگر، به فرض آن که ایجاد        ضدسرمایه داری است مبارزه می کنند؟       
ضدسـرمایه داری   باید در درون تشکل توده ای        "حزب"ضرورت داشته باشد در صورتی که بپذیریم این         

سوسیالیسم هدایت کند و نباید تـالش کنـد کـه            و سراسری کارگران مبارزه کند و طبقۀ کارگر را به سوی          
 بهای کمرنگ کردن و تضـعیف ضـدیت   این تشکل توده ای را به قالب خود درآورد، چرا باید ایجاد آن به 

تشکل توده ایِ کارگران با سرمایه داری تمام شود؟ آیا همین یک نکته به خوبی و به قـدر کفایـت نشـان                       
    برای بهروز پردۀ ساتری اسـت کـه تزلـزل او را در مبـارزه بـا سـرمایه داری                    " حزب"نمی دهد که بحث     

 می پوشاند؟
 است و تا آن جا که به طرح و دفاع از آن مربـوط مـی شـود هـیچ     حق او" حزب"دیدگاه بهروز در مورد  

اما اگر بنا باشد طرح و دفاع از این دیدگاه خواسته یا ناخواسته به تضـعیف                . ایرادی به او نمی توان گرفت     
هـدف   ( 3نظر بهروز دربارۀ تغییر بند آخـر مـادۀ           که   -ضدیت کمیتۀ هماهنگی با سرمایه داری منجر شود       

ری مربـوط   مسئله به وجود یک اخـتالف صـرفا نظـ    دیگر- می انجامدآشکارا به این امر   ) گیکمیتۀ هماهن 
 ی ادعـا   -! البته از زبان دیگران      - در مصاحبۀ فوق    می شود که او    این مسئله هنگامی برجسته تر    . نمی شود 

وسـوم  گـرایش م  " را که     ادعا  این  نیز بر آن و  " گرایش"بودن کمیتۀ هماهنگی و تسلط یک        "تک صدایی "
هـا از   ادعاایـن   . می کنـد     دانسته است، مطرح   "به لغو کار مزدی کمیتۀ هماهنگی را ظرف تشکیالتی خود         

چـه   و  بهـروز بخواهـد    چـه  -بنیاد پوچ و بی اساس است و درست به دلیل همین بی اساس بـودن عمـال                
 .ند را ایفا می ک از طریق تقلیل هدف آن کمیتۀ هماهنگیرای تضعیف بسرپوشنقش  -نخواهد
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