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ديدار کارگران بر سرما دست از                                                
  ١٣٨٧ م دیبيستجمعه                                                                                                     رضا رخشان

                                                                 
قبل ازآن توضيحاتی  اما .حکيمی وکميته هماهنگی منتشرنمودامروزسايت افق روشن جوابيه مرا به آقای محسن 

البته الزم بذکراست که من اين  .آنها موافقم که البته خود من نيزبا درمورد بعضی ازاشکاالت لغوی اشاره کرده،

اينکه درچندروزی که  کما .شده آنرافرستادمبلکه بعدا نسخه ويرايش  ، ارسال نکردمبرای اين سايت درابتدا جوابيه را

که  دهيد اصل قرار درابتدای آن باذکراين جمله که اين را و .راقراردادم متن اصالح شده برروی وبالک گذاشته بودم،

بگويم که  ايدب انام اين کميته ه درمورد .منتشرنمود حتی بعضی ازسايتها منجمله سايت سالم دموکرات همان را

  .تباه ميشوماش دچار نام بعضی ازآنها اين همه کميته حقيقتا هنوزهم درمورد باوجود

 که محسن حکيمی درزندان است وبشکل رندانه ای به خواننده اين طورالقاميکند امادرخالل توضيحات سايت نامبرده،

 طرفدار و گرايش کمونيستی دارد )محسن حکيمی( که او ميزند افترا همت ورخشان بی رحمانه به اوت رضا

گفت که  درجواب بايد نمود لمداد قاين راپرونده سازی برعليه محسن حکيمی و تسخيرکارخانه هامی باشد

کميته هماهنگی برای ايجادتشکل کارگری ودرسايتشان تبليغ  وشوراهای کارگری ازطرف خود تزتسخيرکارخانه ها

همچنين بشکل محسوسی گرايش اين سايت به سمت کميته هماهنگی که متاسفانه عدول ازاصل بيطرفی که .ميشود

 نقد ينکه اقای حکيمی درزندان است بسيارمتاسف ومعترض هستيم امااما ازا .می باشد الزمه هرپايگاه خبری است،

واقعيت آنستکه اختالف بينش وکنش بسيارشديدی بين قاطبه کارگران درايران باايدئولوژی  .فکری چيزديگری است

ه ونه ب نديشه داردا کارگرايرانی درشرايط فعلی نه به تسخيرکارخانه ها .کميته هماهنگی برای ايجادتشکل وجوددارد

 .عموم کارگران هيچگونه قرابت وخويش وجودندارد و ازاين روبين اين طرزفکرشوراهای کارگری اقبال می ورزد 

 جنبشی را توقع حداکثری ازمطالبات کارگری هرگونه حرکت و اين دوستان کميته هماهنگی برای ايجادتشکل با اما

بدون درنظرگرفتن اين واقعيت که  .دتخريب ان برمی آين شقاوت درصدد با و می کنند رد...وغيره به عنوان سنديکا

براساس موازين اخالقی وانسانی اين  ايا .،کارگران برای رسيدن به اين حداقل هاچه بهايی گزاف که نمی پردازند

 بينی وباخود اقبال عمومی مواجه شود، امابا صورت گيرد  شده است که هرگاه کنشی برخالف ميل واراده ما بنا تفکر

می دهم که به شرکت  پيشنهاد محض امتحان بشما به ان بتازيم؟باحالت قيم مابانه ای   وناديده گرفته لجاجت اين حق را

 گر مشاهد کارگران دارد درنزد  محبوبيتی که سنديکا نزديک خواست کارگران واز و تپه مراجعه نماييد هفت نيشکر

سرکوب  قااتفا .وجوددارد امکان هرگونه برخورد ودرگيری باشما درپيشگاه کارگران نفی نماييد، اگرانرا و .باشيد

 .صورت می گيرد ،راستای استيفای حقوق صنفی است کارگران در اتحاد بخاطرنقش مهمی که در ايجاد سنديکاليستها

کميته هماهنگی برای ايجادتشکل کارگری را  کميته هايی مانند و اين گروهانقش  ،اين درحاليستکه اصوالدولت

ازسوی عموم کارگران دنبال  ،که گرايش فکری اين طيف ميداند ازين رو .جدی نمی گيرد زياد ،درجنبش کارگری

  .درسندکای نيشکرهفت تپه درپنج عرصه درگيرهستيم ما .شده اند واگذار به حال خود تقريبا و نمی شود
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عنوان وب .وپيروزيهای بسيارخوبی رسيده ايم به پيشرفتهابدنبال مطالبات صنفی کارگران باشيم که دراين مسير -١ 

باپيگيريهای صورت گرفته تاخيرپرداخت  .هزارتومان به حقوق کارگران اشاره کرد٧٠نمونه می توان به افزايش 

  .حقوق ازپنج ماه به يک ماه رسيده است

ازلحاظ دفاع ازحاکميت وکيان شرکت که به عنوان نمونه می توان به جريان معدن  تالش درجهت بقای شرکت، -٢ 

  .می شوداشاره کردکه ازطرف کارگران دنبال 

نفرازاعضای هيئت  ۵اينکه هنوز کما .دارد وجود کاراخراج از يا دراين ميان هرلحظه امکان دستگيری وزندان و -٣

  .احکامش راصادرنمايد ،رروزهای آتی دادگاه انقالب دزفولاست د قرار و دمی باشن وثيقه آزاد قرار با مديره سنديکا

 ميگرددباافرادی مثل کميته هماهنگی برای تصادم وتضارب هولناک فکری که باعث صرف انرژی وزمان -۴

  .ارائه رهکارهای ناصواب هيچگونه دستاوردی برای جنبش کارگری ندارند ايجادتشکل کارگری که بجزتهمت زدن و

 نقطه عطفی در آمد، نشيب هايی که برای سنديکای واحد بوجود براستی که سنديکای هفت تپه که بعدازفرازو -۵

 امروزسنديکای نيشکرهفت تپه روزنه اميديست برای کارگر .به شمارمی آيدلحاظ تشکل يابی  جنبش کارگری از

ودرنهايت  به بارنشيند ين اميدنهال ابکارمی بنديم که  را درک اين موضوع تمام سعی وهمت خود اب ما ايرانی و

جنبه حيثيتی به خودگرفته است  چون که اين سنيکا و .تاسيس سنديکاهای مستقل کارگری باشيم درسراسرايران شاهد

ميدن تجربه آيابابه شکست انجا  درصدد تخريبش برآييم؟،افزايش توان آنتقويت و  رواست که به جای تحکيم و ياآ

خواهش می کنيم که دست  حال ازشما انفعال نمی شود؟ جنبش کارگری دچاررخوت و ،گران سنديکای هفت تپه

دست  .رفت خواهد رت به جلوقد با يافته و مطمئن هستم که جنبش کارگری راه خويش را .ازسرماکارگران برداريد

کارگران  دست ازسرما .تشکلهای کارگری احترام بگذاريد کارگران درايجاد به شعور و کارگران برداريد ازسرما

ايدئولوژی  چون برآيند کارگران برداريد دست ازسرما .چه می خواهد ميداند چون که کارگرهفت تپه خود برداريد

که  زيرا کارگران برداريد دست ازسرما .ردرميان نيستدرنهايت چيزی جزخسران برای کارگران و موهبتی ديگ شما

اين بزرگترين لطمه ايست  و حزبی استفاده می کنيد اعتصابات کارگری درجهت مطامع سياسی و ازاعتراضات و شما

که ازدامنه   چرا.حزبی آلوده ساخت به اغراض سياسی و را  او هماناکه واردشودکه ممکنست به جنبش کارگری 

اينکه درهيئت مديره  کما .سطح يک حزب پايين می آورد او راتا و می کاهدرگکار فراگير جهانشمول و وبرد

اتفاقا گروه زيادی ازکارگران اعتصابی بسيجی  و بسج می باشند عضو اعضا از سنديکای نيشکرهفت تپه چندنفر

 .به مسائل کارگری نگاه کرد نگاه ايدئولوژيک نبايد با زاين رو .راداده اند بيشترين هزينه ها تعدادی از آنها و بودند

  . تئوری قرارداد تاريک  و قالبهای تنگ رادر وخود

  دکارگران برداري دست ازسرما
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