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  سايت گزارشگران

 ٢٠١٧ دسمبر ٢٨

  

  ھای کارگری گزارشگران بخش دوممصاحبه از

 " ھمزمانیه ئیشبک" ۀ دربار"حسين جوينده" با مصاحبه

  
  ن کارگری اين حرکتده پرسش از فعاال

 اساسنامه و به بيانی سازمانی کار کردن شايد بتوان ،ی در ميان نيروی چپ که ھميشه  با برنامهئکار به شکل شبکه 

 جدی و عملی بوده و کامأل ۀی ھمزمانی اعتراضات اولين تجربئچون کار شبکه . گفت اولين مشکل محسوب می شد

شايد بتوان گفت . ی به آن نگريسته شودحرکت غير جدست با ترديد به اين حرکت نگريسته شود و تا سرحد يک طبيعی ا

 دباي ی بزرگترين مشگل اين حرکت میئی ھا عامل غير جدی پنداشتن اين حرکت شبکه ئدر کنارمشکل فرقه گرا

  .پنداشته شود که با جديت ما در آينده اھميت در خور را بيابد

*****  

  اعتراضات سراسری و ھمزمان در امتداد نياز به ھمبستگی عمومی در دفاع از کارگران ايران 

اول تا دھم (ً ايران که اخيرا  موفق برگزاری اعتراضات و اکسيونھای سراسری در دفاع از حقوق کارگرانۀتجرب 

 ھانوفر – يوتبوری – لندن –ادا  کلگری کان– استکھلم سوئد -در خارج از کشور و ھمزمان در شھرھای پاريس ) مبردس

تواند ديوارھای بلند   نشان داد که اتحاد و ابتکار درعمل می، آمستردام برگزار شد- کپنھاگ –برلين – اشتوتگارت –

کارگران کشورمان را تحت الشعاع قرار دھد و ! ن موضعیا مدافعۀو رفتار خودمحورگرايان  سکتاريسم را در نوردد

بر تگناھای نھادھا و ابزار سرکوب حاکميت ضد کارگر جمھوری  ن کارگری داخل کشورا فعاالمضاف بر آن ھمبسته ب
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 برگزار گرديد و در حد توان و امکان صدای ،کسيون ھا در شھرھای متعددی که نام برده شدااين . فزايدمی بياسال

 انتشار اطالعيه و بيانيه ۀاز دامن. اعتراض و دادخواھی کارگران ومعلمان زندانی و زندانيان سياسی را انعکاس داد

 از دنيای مجازی فاصله گرفت و پژواک صدای اعتراض کارگران کشورمان در صحن خيابان و ميادين ،فراتر رفت

ن زمايشی بود برای خودباوری بخش بزرگی از فعاالآ ۀاين اقدامات بوت. ی و ساير کشورھا شدئشھرھای بزرگ اروپا

ی و مقابله با دسيسه ھای حاکميت حامی ئھمبستگی و اتحاد رمز موفقيت و قدرت نماکارگری در خارج از کشور که 

  .کنيم میمصاحبه کسيون ھا ان اين موج جديد و مبتکرين اين در ھمين زمينه با فعاال. سرمايه داری در ايران است

  :گزارشگران

  .در صورت تمايل خود را معرفی کنيد

  )کانادا(عين کارگری کلگری ن و مدافحسين جوينده از کانون فعاال 

   

  ی ھا اين اقدام صورت گرفت و چگونه؟ئبر بستر کدام نارسا :گزارشگران

پراکندگی در دفاع از جنبش کارگری عامل مھم و اساسی  در جھت اين اقدام مھم  يعنی ايجاد  شبکه  :حسين جوينده  

ثر أ جنبش چپ سوسياليست از غم انگيزی و تتفرقه ميان. ی در ھماھنگی و ھمزمانی حرکتھای اعتراضی بوده استئ

 سد بزرگی برای ھمکاری ھای مشترک بوده و ھست و ضربه کاری اين تفرقه و ًاٌگذشته و ناکامی در حل مسائل دائم

  .کند پراکندگی را جنبش کارگری ايران دريافت می

   

  چه اھداف بلندمدتی را دنبال می کنيد؟ :گزارشگران

کار . مستحکم تماس و اقدام مشترک در حرکتھای اعتراضی استۀی ايجاد يک شبکئد مدت يا غاقدم بلن :حسين جوينده  

ايجاد مورد خاص ھمزمانی اعتراضات بين المللی در پشتيبانی مطالبات کارگری کار ساده نيست اما سرانجامش کاری 

ند و موردی بودن حرکت ما ک ی را طلب میئی فرھنگ تساھل خيلی باالئکار شبکه . بسيار پر اھميت خواھد بود

  .دستيابی به آن را خيلی خيلی تسھيل می کند

   

  در مسير شکل گيری چنين شبکه ای، چه مشکالتی در سر راھتان بود؟ :گزارشگران

 اساسنامه و به بيانی سازمانی کار ،ی در ميان نيروی چپ که ھميشه  با برنامهئکار به شکل شبکه  :حسين جوينده  

 جدی و ۀی ھمزمانی اعتراضات اولين تجربئچون کار شبکه . ن گفت اولين مشکل محسوب می شدکردن شايد بتوا

ی به آن نگريسته حد يک حرکت غير جد طبيعی است با ترديد به اين حرکت نگريسته شود و تا سرًعملی بوده و کامال

ل اين کی بزرگترين مشئی ھا عامل غير جدی پنداشتن اين حرکت شبکه ئشايد بتوان گفت در کنارمشکل فرقه گرا. شود

  . پنداشته شود که با جديت ما در آينده اھميت در خور را بيابددباي حرکت می

   

  يا به نتيجه دلخواه رسيد؟آ اقدام نخستين خود بگوئيد؟ ۀاز تجرب :گزارشگران

 دلخواه راه درازی در پيش داريم به بيانی تا جا ۀم تا نتيجبايد گفت ما در حرکت خود بسيار آموختي :حسين جوينده  

  .تونيم از رسيدن به مطلوب خود صحبتی کنيم ن و تشکالت ما نمیی در ميان فعاالئ شبکه ۀافتادن ايد
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ن توان گفت که اين حرکت گامی برای ھمبستگی بيشتر و غلبه بر انحرافات موجود در ميان فعاال آيا می :گزارشگران

  ی است؟ئويژه در خارج کشور از جمله فرقه گراه ری بکارگ

 نوعی دست نخورده باقی میه ی را بئالبته حرکت ما فرقه گرا صد در صد برای ھمبستگی بيشتر، :حسين جوينده  

ّ افراد و فرق حول محور مطالبات کارگری حرکتھای اعتراضی ۀخواھيم ھم  می ئی مانگذارد تنھا ما در کار شبکه

ی اين ئی بلکه با شناسائی نه برای مداوای فرقه گرائشايد بتوان گفت حرکت شبکه . ھمزمان راه بيندازندھماھنگ و 

که بتواند از ضربات مھلک آن بر جنبش کارگری بکاھد در  برای اين) العالج الاقل تا به امروز! (بيماری العالج

ثر ؤرا دور بزند چون در اين موارد ھمه موافق م  کارگر الاقل بتواند آنۀ حرکتھای پشتيبانی از مطالبات طبقۀعرص

بودن اين نوع حرکتھای جمعی ھستيم، به نظرم نزديکی نيروھا از پيدا کردن موارد مورد توافق و انجام حرکتھای 

چيزی که امروز با آن . مشترک می گذرد موارد الينحل نظری با دانش نظری امروزين نيروھا قابل حل نخواھد بود

سفانه بعضی أبانيم ضعف نظری  نيروھاست تا مشکل عينی خود حرکتھای جنبش کارگری در ايران، اما متدست به گري

  .لهأبغرنجی ھا را به جنبش نسبت می دھند چون نمی بينند مشکل از نگاه خود آنھاست در برخورد به مس

  

  ک است؟آيا ارتباطات درونی اين مجموعه از جمله در تصميم گيری ھا دمکراتي :گزارشگران

 به علت تعداد معدود اين امکان وجود دارد که ًکاری مشورتی ست، در ھر نشستی فعالی، ئکار شبکه  :حسين جوينده  

  .ی گيری ھا به شکل دمکراتيک و در تصميم گيری ھا شرکت کنندأھمه نظر بدھند و در ر

   

  ست؟آيا فعاليت ھای شما از جمله جلسات پالتاکی عمومی و آزاد ا :گزارشگران

ی ما در عمومی بودن و آزاد بودن آن است البته تمرکز ما بر موضوعات ئاساس فعاليت شبکه  :حسين جوينده  

  .کارگريست از عمومی تعبير خاص  عموم پشتيبانان مطالبات کارگری مد نظر است

   

  واھيم بود؟ن اين تجمع خ نزديک شاھد ايجاد نھاد يا سازمانی متشکل از فعاالۀآيا در آيند:گزارشگران

ی ھمکاری ھمگانی با ئی کاری غير سازمانی و تشکيالتی ست، کار شبکه ئوجه، کار شبکه  ھيچه ب :حسين جوينده  

سازمانھا و تشکالت و افراديست  که تنھا موردی و روی موردھای خاص مثل مشارکت در اعترض به ھجوم و 

 بنابراين تشکيل سازمانی  از سازمانھا و تشکالت و .ن کارگری و کارگران صورت می گيردسرکوب رژيم عليه فعاال

کار سازمانی کار تغيير جھان را قصد خود قرار می دھد که اگر بخواھيم کار . افراد نا ھمگون امکان پذير نيست

کنند دھھا مورد حتمی  يم صدھا مورد را يکجا دنبال میئی مقايسه کنيم اگر نگوئسازمانی را با کار يک موردی شبکه 

  .ست

   

  ن کارگری در داخل و خارج از کشور چيست؟پيام شما به فعاال :گزارشگران

ی تعمق و ئ بر روی کار موردی به روش شبکه دن کارگری در داخل و خارج از کشور می بايفعاال :حسين جوينده  

 در برگزاری اول ماه یئ موفقيت رفقای کاناداۀتوجه بيشتری مبذول دارند، رمز موفقيت را در اين مھم در يابند، تجرب

  .ثر بوده استؤخيلی خوب م... مه و در پشتيبانی ھماھنگ از مطالبات کارگری و 

  با سپاس از شما 

  ٢١/١٢/٢٠١٧-گزارشگران


