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  سايت گزارشگران

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٩
  

  " ھمزمانیۀشبک"ھای کارگری گزارشگران در مورد فعاليت ھای  از مصاحبه

 يدزادهؤ با سيامک ممصاحبه

  
ّما حتا فراخوان مشترک ھم نداديم، ھر جريانی فراخوان خودش برحسب برنامه ای که در محل داشت و با شعارھای 

ذاشتيم، اما بنا به نوع روابط درونی ّ را منتشر کرد، ما حتا اسمی ھم بر روی خود نگ–ً که اکثرا مشترک بودند –خودش 

که به طور مقطعی، موردی و به شکل ھمزمان با . ناميد" شبکۀ ھمزمانی"ما و شکل کار مشترکمان، شايد بتوان ما را 

ًيقينا با گسترش اين جمع و کسب تجارب بيشتر و جمعبندی از آنھا، به تعريف مشخص . ديگر ھمکاری می کنيم يک

  .رسيدتری از خود خواھيم 

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

 *****  

  بخش دوم: ھای کارگری گزارشگران مصاحبه

  ن کارگریده پرسش از فعاال

    

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

 – يوتبوری – لندن – کلگری کانادا – يدن استکھلم سو- در خارج از کشور و ھمزمان در شھرھای پاريس ) مبردس

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

کارگران کشورمان را تحت الشعاع قرار دھد ! ن موضعیا مدافعۀنبلند سکتاريسم را در نوردد  و رفتار خودمحورگرايا

ن کارگری داخل کشوربر تگناھای نھادھا و ابزار سرکوب حاکميت ضد کارگر و مضاف بر آن ھمبسته با فعاال

 برگزار گرديد و در حد توان و امکان ،کسيون ھا در شھرھای متعددی که نام برده شدااين . فزايدمی بيجمھوری اسال
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 از ، انتشار اطالعيه و بيانيه فراتر رفتۀاز دامن. دای اعتراض و دادخواھی کارگران ومعلمان زندانی را انعکاس دادص

دنيای مجازی فاصله گرفت و پژواک صدای اعتراض کارگران کشورمان در صحن خيابان و ميادين شھرھای بزرگ 

ن کارگری در خارج برای خودباوری بخش بزرگی از فعاالزمايشی بود آ ۀاين اقدامات بوت. ی و ساير کشورھا شدئاروپا

ی و مقابله با دسيسه ھای حاکميت حامی سرمايه داری در ئاز کشور که ھمبستگی و اتحاد رمز موفقيت و قدرت نما

   ميکنيممصاحبهن اين موج جديد و مبتکرين اين آکسيون ھا در ھمين زمينه با فعاال. ايران است

   

  تمايل خود را معرفی کنيددر صورت  :گزارشگران

  : خارج کشور– عضو نھادھای ھمبستگی با کارگران ايران :سيامک مؤيدزاده

ھا، خود گام مؤثری در تشويق، تبليغ و ترويج اين اقدامات  مصاحبهبا سپاس از تو بھروز عزيز که با انجام ھمين 

  برداشتی و ما را مورد حمايت قرار دادی

   

   ھا اين اقدام صورت گرفت و چگونه؟ئینارسابر بستر کدام  :گزارشگران

ن در خارج کشور، ھنگامی که رژيم تبھکارانه   مبارزات و فعاليت ھای ھميشگی فعاالۀدر ادام :سيامک مؤيدزاده 

 محمود ۀ روزۀ او و سپس دستگيری ددمنشان۵٠ًرضا شھابی را مجددا به زندان کشاند و با آغاز اعتصاب غذای 

و اوج بی نظير اعتراضات و مبارزات گستردۀ تمامی اقشار، طيف ھا، سازمان ھا، احزاب و شاھد گسترش  صالحی،

منفردين مبارز در اقصی نقاط جھان بوديم که بازتاب بسيار وسيعی داشت و از حمايت وسيع اتحاديه ھا و سازمان ھای 

دار شد که فشار ھمه جانبه ای را بين المللی کارگران و احزاب چپ و سازمان ھای مترقی بسياری از کشورھا برخور

  .بر رژيم جمھوری اسالمی وارد آورد

 اساسی برخوردار بود و آن ئیاما اين تالش ھای چشمگير و مؤثر از يک ضعف تاريخی و يا به قول شما نارسا

  .پراکندگی و جدا جدا بودن اين فعاليت ھا ناشی از تفرقه و سکتاريسم ريشه دار حاکم بر کل اپوزيسيون بود

ناشی از اين واقعيت، اين ايده پديد آمد که گام بعدی بايد تالش برای ھمسو و ھمآھنگ کردن مجموعۀ اين حرکت ھا 

فشار ھرچه بيشتر و مؤثرتر و ھمه جانبه تر بر رژيم و ھمچنين از اين طريق و ناشی از آن : با دو ھدف مشخص.باشد

  .گامی در مقابله و تقليل فرقه گرائی موجود برداشتن

 برای طرح آن ايده گرفته شد که ئین اين اکسيون ھا نوشته شد و تماس ھا به بسياری از فعاالئیبر اين اساس نامه ھا

خوشبختانه اغلب خود نيز به ھمان نتيجه گيری رسيده و از اين ايده استقبال کردند و خالصه طی تنھا سه جلسۀ 

ر سراسری و ھمزمان اول تا دھم وانستند بر سر برگزاری کارزاديگر را نمی شناختند، ت پالتالکی، کسانی که اغلب يک

 ءھنگی با ھم برنامه ريزی کرده و با سازماندھی مستقل در ھر شھر به اجراامبر به توافق رسيده و آن را در ھمدس

  .درآورند که شاھد آن بوديم

  

    چه اھداف بلندمدتی را دنبال می کنيد؟ :گزارشگران

با ساير . ت نسبی اين تجربه، ما را بر آن می دارد که در تحکيم و گسترش اين شبکه بکوشيمموفقي :سيامک مؤيدزاده

 که جدا از اين حرکت فعال بودند، تماس گرفته و از آنھا برای پيوستن به اين پروژه دعوت به عمل ئیتشکالت و نيروھا

 ھا، ابتکارات و نيرو و وقت ئی، تواناچه روشن است که با ھمآھنگ و ھمسو و ھمزمان شدن مجموعۀ امکانات. آوريم

ھرچه بيشتر تشکالت موجود، تأثير و حاصل کار نيز بيش از پيش خواھد بود و ھمچنين ھر گامی در اين راستا و 
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ما اميدواريم و . حضور ھر نيروی بيشتری در اين حرکت جمعی، گامی مؤثر برای غلبه بر سکتاريسم نيز خواھد بود

 بتوانيم با وحدت عمل بيشتر پاسخ ھای ئی در چارچوب اھداف اين پروژه با غلبه بر فرقه گرامی کوشيم در دراز مدت

  . ن آن برداريممؤثرتری به نياز جنبش کارگری در داخل داده و گامی بلندتر در حمايت از فعاال

  

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

ويژه در جنبش چپ سخت جان و ريشه دار است، لذا کار ما چندان آسان ه از آنجا که سکتاريسم ب :هسيامک مؤيدزاد

و برای اولين بار دور ھم جمع شده ) شناخت به واسطه بود(از آنجا که اين جمع کمتر يکديگر را می شناختيم . نبود

و افرادی مايل به معرفی يکديگر بودند، در طور طبيعی تا حدودی بی اعتمادی موجود بود ه ًبوديم، طبعا از يکسو ب

از سوی . ديگر نمی ديدند حالی که برخی به علت تجارب منفی گذشته امتناع می کردند و ضرورتی برای معرفی يک

  .ديگر و خود مرکز بينی، پذيرش نظرات يکديگر نيز آسان نبود ديگر به دليل ھمان عدم شناخت از يک

ديگر برای  ات مختلف از ديرزمان با ھم اختالفات جدی داشتند، حال بدون اطالع يک که جريانئیويژه در شھرھاه ب

يعنی . يک برنامۀ مشترک کنار ھم نشسته اند، اين مشکالت چشمگيرتر و برطرف کردنشان بسيار سخت تر بود

اختالفات محلی بين گروه ھای مختلف، يکی از مشکالت اساسی و جدی در راه ھمکاری ھاست که نياز به احساس 

  .رار دادن در ھر موردی داردوليت طبقاتی و منافع طبقۀ کارگر را معيار و در اولويت قؤمس

برای ديگر، احترام به نظرات يکديگر، انعطاف و نرمش در برخوردھا و تصميم   رسميت شناختن يکه ايجاد اعتماد، ب

تکيه بر روی : "گيری ھا و مھمتر از ھمه آموختن و به کار بردن رھنمود مھم زنده ياد شاھرخ زمانیه ابطمناسبات و ر

عوامل و سبک کاری بودند که به ما کمک کردند تا حدودی بر " و گو پيرامون اختالفاتاشتراکات، بحث و گفت 

    .مشکالت غلبه کرده و به موفقيت نسبی برسيم

  

     دلخواه رسيد؟ۀ اقدام نخستين خود بگوئيد؟ ايا به نتيجۀاز تجرب :گزارشگران

ديگر، درک و انتظارات متفاوتی  اخت از يکناھمگونی، عدم شن: با توجه به ويژگی ھای اين جمع :سيامک مؤيدزاده

، "وحدت"که از برنامۀ پيش رو داشتيم و ھمچنين توجه به تجارب منفی و عدم موفقيت ھای بارھا آزمايش شده برای 

تا کنونی، ما تکيه را بر روی يک امر مشخص ومشترک يعنی ... ، ھمکاری ھای ساده و "ائتالفات"، "اتحاد عمل"

طور خاص گذاشتيم، يعنی سنگ بزرگ ه طور عام و آزادی رضا شھابی به ساير زندانيان سياسی بآزادی کارگران و 

ن نکرديم، از تھيه و تدوين منشور و اساسنامه و ايجاد تشکيالت و سازمان جديد ييبرنداشتيم، دھھا وظيفه برای خود تع

بط بين خود احتياج داشتيم، در جريان عمل به ترجيح داديم اگر به موارد و ضوابطی برای مناسبات و روا .پرھيز کرديم

ای زنده و پويا برخاسته از پراتيک مشترکمان باشد، نه مواد و " اساسنامه"آنھا برسيم تا کاربرد عملی ھم داشته باشد، و 

 دلخواه ۀاز نتيج. تصور می کنم اولين سنگ بنا را به اين طريق درست گذاشتيم. اصولی خشک و جامد بر روی کاغذ

ًفعال تنھا بر سر ھمزمان بودن فعاليت ھايمان به . می توان صحبت کرد، ما ھنوز اميد و انتظار نتايج بھتری را داريمن

با حفظ استقالل تمام نيروھا در ھريک از شھرھا ) مير روزۀ ماه دس١٠ان کارزار سراسری نظير ھم(توافق رسيده ايم 

ّما حتا فراخوان مشترک ھم نداديم، ھر جريانی فراخوان خودش . برحسب، توان، امکانات، نيرو و زمان مناسب محلی

ّ را منتشر کرد، ما حتا اسمی ھم –ً که اکثرا مشترک بودند –برحسب برنامه ای که در محل داشت و با شعارھای خودش 

"  ھمزمانیشبکۀ"بر روی خود نگذاشتيم، اما بنا به نوع روابط درونی ما و شکل کار مشترکمان، شايد بتوان ما را 
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ًيقينا با گسترش اين جمع و کسب . ديگر ھمکاری می کنيم که به طور مقطعی، موردی و به شکل ھمزمان با يک. ناميد

  .تجارب بيشتر و جمعبندی از آنھا، به تعريف مشخص تری از خود خواھيم رسيد

  

ن افات موجود در ميان فعاالتوان گفت که حرکت گامی برای ھمبستگی بيشتر و غلبه بر انحر آيا می :گزارشگران

    ويژه در خارج کشور از جمله فرقه گرائی است؟ه کارگری ب

ّحتا می توان گفت اکسيون ھای مقطعی، موردی و . ًدقيقا اين گام به ھمين منظور برداشته شده :سيامک مؤيدزاده

زيرا اگر ما در . دگی موجود است و پراکنئی برای غلبۀ تدريجی بر فرقه گرائیًھمزمان در اين مقطع، عمدتا عرصه ھا

ًاين عرصه ھا موفق شويم تدريجا  ھر مقدار بر اين معضل اساسی غلبه کنيم، توانسته ايم نيروھای بيشتری را ھمراه و 

  .ھمبسته کنيم، در نتيجه توان و قابليت بيشتری برای مبارزه با رژيم خواھيم داشت

  

    ز جمله در تصميم گيری ھا دمکراتيک است؟آيا ارتباطات درونی اين مجموعه ا :گزارشگران

تا کنون تصميمات از يک . در چنين جمعی با چنين اھدافی نمی تواند مناسبات غير دمکراتيک باشد :سيامک مؤيدزاده

ًروند طرح پيشنھادات، بحث و اقناع و نھايتا تصميم و تصويب جمعی گذشته است و اميدواريم به ھمين شيوه نيز ادامه 

. علت ھمان ترکيب ناھمگون، ممکن است درک ھای متفاوتی از برخی مقوالت نيز وجود داشته باشده ًبعا بط. يابد

 آن فرد از قبل، تلقی کرده و موجب برخورد و چالش شود و يا بالعکس تصميم گيریيک فرد را پيشنھاد ًفرضا کسانی 

چنين مواردی نيز با ھمان شيوۀ دمکراتيک !  بنامند پيشنھاد بدون مشورت با ديگران گرفته، اما آن راتصميماتیکسانی 

  .بحث و اقناع و با حوصله و آرامش قابل حل ھستند

  

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

اما چون ما  . د باشدًاز آنجا که ما جريان مخفی و بسته ای نيستيم، طبعا جلسات نيز بايد عمومی و آزا :سيامک مؤيدزاده

اگر درھای اين . ًطبعا به اھل عمل نيازمنديم، نه به سياھی لشگر ًصرفا برای فعاليت عملی و جدی دور ھم جمع شده ايم،

ًجلسات مثل بسياری از اتاق ھای پالتالکی به روی ھمه باز بود، مطمئنا ما طی ده ھا جلسه ھم نمی توانستيم به آن توافق 

 و گپ زدن بحث و گفت و گوًای کارزار ده روزه برسيم، زيرا اکثر آن شرکت کنندگان عادتا برای و برنامه ريزی بر

 دور ھم جمع شديم و در نتيجه بدون بحث ھای فعاليت عملیمی آمدند، در حالی که ما با تعداد معدود اوليه برای 

ًعمال محدوديتی ھستيم و تنھا کسانی را که قبال به اين دليل ناگزير به ا. طوالنی، طی سه جلسه توانستيم به توافق برسيم

ِيعنی در جلسات ما ناچار . با آنھا صحبت شده وبرای فعاليت عملی اعالم آمادگی کرده اند را به جلسات دعوت می کنيم
  ا! نيمه باز است

  

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

 در ايجاد سازمانی جديد، موجب شد که ءو حساسيت بسياری از رفقا! ترس از ريسمان سياه و سفيد :سيامک مؤيدزاده

ًی را برای خود انتخاب کنيم، تا بتوانيم به ھمکاری ھايمان ادامه داده و آن را تدريجا گسترده  و ئما شکل کار شبکه 

ًطبعا به  ار، بتواند ھمچنان جوابگوی نيازھای ما باشد و مشکلی نداشته باشيم،اگر در آينده ھمين شکل ک. مستحکم کنيم

ھمين شکل نيز ادامه خواھيم داد، اما چنانچه در مقطعی با مشکالتی مواجه شويم که ديگر اين شکل کار کافی و جوابگو 
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 و بحث و گفت وگو چنانچه نباشد و نياز به تشکيل سازمانی احساس شود، آنگاه ممکن است پس از بررسی ھای الزم

    اکثريت به توافق رسيدند، چنين تصميمی بگيريم

  

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

 تنھا سه شعار. ن کارگری را نمی بينمخصوص فعااله من در خود صالحيت پيام دادن به ديگران، ب :سيامک مؤيدزاده

  : با ساير عزيزان در ميان می گذارم، را که سرمشق زندگی سياسی خودم استيا رھنمود بزرگان

  )ابوالقاسم الھوتی" (چارۀ رنجبران وحدت و تشکيالت است"

  )خسرو گلسرخی" (بايد يکی شويم ياران، آنان ھراسشان از يگانگی ماست"

  )شاھرخ زمانی" (تکيه بر اشتراکات، بحث و اقناع پيرامون اختالفات"

   

بھروز عزيز، از حمايت بی دريغت از تالش ھای ما، از طريق اين گفت و گوھای کارگری،  : مؤيدزادهسيامک

  .سپاسگزارم

  با سپاس از شما :گزارشگران
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