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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

» تپهشکرهفتي کارگران شرکت نیکايسند« هيدرباره اطالع    

 
١٣٨٧م آبان شش بيست شنبهيک                                                                                        ی هماهنگتهيکم  

  

 سايت های اينترنتی در١٣٨٧ آبان٢٢ کرده که درتاريخ هفت تپه اطالعيه ای صادر سنديکای کارگران شرکت نيشکر

ها تامل و تعمق کند و ما  فعال جنبش کارگری بايد درباره آنکه هر ن اطالعيه حاوی نکاتی است اي. منتشرشده است

اما اجازه دهيد پيش . راردهيممورد بررسی ق  بپردازيم و آن ها را وظيفه خود می دانيم که به سهم خود به اين نکاتنيز

  :اطالعيه سنديکا می گويد .نقل کنيم  زبان خود اين سنديکا را از درباره اين نکات، فشرده آن ها بررسی و بحثاز

 مدت يک سال و نيم دنبال سنديکا بوده اند و اکنون اين خواسته با شرکت بيش از هزار هفت تپه به کارگران نيشکر -

  . اعالم کرده استنفر از کارکنان نيشکر هفت تپه در يک مجمع عمومی متحقق شده و سنديکا موجوديت خود را

  اين تشکل خواستار مالقات با آقای روز پس از تأسيس٢٠" يعنی هيئت مديره سنديکا  نمايندگان قانونی کارکنان" -

اطالعات و نيز فرمانداری  اما مديرعامل نيشکر هفت تپه به آن ها گفته است که اداره های کار و. شده اند شفيعی 

داده اند که تحت هيچ شرايطی با اين افراد گفتگو  شوش و سازمان گسترش وابسته به وزارت صنليع و معادن دستور

  .به نام سنديکا را غيرقانونی می دانند دهای دولتی تشکلینشود، زيرا اين نها

 اين نهاد تصريح می کنند که کارگران همه ٩٨ و ٨٧است و مقاوله نامه های   ايران عضو سازمان جهانی کار-

همين  بر. آن حق ايجاد تشکل دارند و برای اين کار مجبور به کسب اخذ مجوز از دولت نيستند کشورهای عضو

مقاوله نامه های فوق است و   مسئوالن نيشکر هفت تپه و سازمان های مختلف دولتی می گويند برخالفاساس آنچه

فعاالن کارگری می خواهد که کارگران ايران را در  اين سنديکا از سازمان جهانی کار، فعالين حقوق بشری و همه

   .راستای اهداف بحق خود تنها نگذارند

پرسشی که درهمان برخورد . ديکای کارگران نيشکر هفت تپه را تشکيل می دهدسن نکات باال کل مضمون اطالعيه

طرح اين سئوال  اين نکات برای ما مطرح می شود اين است که هدف از ساختن سنديکا چه بوده است؟ شايد نخست با

يار بديهی اين پاسخ بس. حداکثر موضوعيت است اما از نظر ما بسيار مهم و حائز. برای خوانندگان عجيب جلوه کند

اين پاسخ . حقوق کارگران را از کارفرمايان و صاحبان سرمايه بگيرد پرسش آن است که سنديکا ساخته شده تا حق و

های  برای اين که توده. ظاهری از همه لحاظ آراسته دارد، اما در همان حال پر از ابهام است بسيارزبيا است و

مطالبات روزمره خود را از  تی نازل ترين حقوق اوليه معيشتی ياکارگر و از جمله کارگران نيشکر هفت تپه ح

شروط و شيوه های مبارزه، راهکارها، نوع سازمان  چنگال قدرت سرمايه داران و دولت آن ها خارج سازند شرط و

الزم است که بدون روشن کردن آن ها سخن گفتن از گرفتن مطالبات و حقوق  يابی و تدارک ها و تجهيزشدن هايی

ساختيم و می خواهيم  اعالم اين که ما سنديکا. معنايی جز فرستادن کارگران به دنبال نخود سياه ندارد کارگران هيچ

نوع حرف ها برای هيچ کارگری هيچ لقمه نانی نمی  مبارزه قانونی بکنيم و ساختن سنديکا حق قانونی ماست و از اين
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درست به همين دليل سئوالی . ای کارگر هفت تپه بيرون نمی آيدحقوقی هم بر شود و از درون آن هيچ مطالبه و حق و

تر،شفاف  طرح کرديم از بيشترين اهميت و موضوعيت برخوردار است و ما پاسخ آن را به صورت کامل که در باال

و ابتدايی خويش را از سرمايه داران  شما سنديکا ساخته ايد که مطالبات و حقوق نازل و: تر و روشن تر می دهيم 

و چون چنين است، سنديکای شما برای گرفتن اين . مطالبات را نمی دهند اما آن ها اين حقوق و. دولت آن ها بگيريد

بهای  از نهادها و کسانی که حاضر به پرداخت هيچ مطالبه ای از نازل ترين خواسته ها، حتی حقوق و مطالبات

که متضمن دستيابی به اين حقوق   و راهکارهايی متوسل شودنيروی کار شبه رايگان کارگران نيستند، بايد به شيوه ها

که سنديکای شما به آن متوسل شده است متضمن دستيابی  اکنون ببينيم که آيا شيوه و راهکاری. و مطالبات باشد

   .هست يا نه کارگران به حقوق و مطالباتشان

نديکا خواستار مالقات با مدير عامل  روز پس از اعالم موجوديت س٢٠ايد که  شما در اطالعيه خويش نوشته 

مالقات با شما  ايد اما او پاسخ داده است که سنديکای شما قانونی نيست و برهمين اساس هيچ دليلی برای کارخانه شده

جهانی کار و فعالين حقوق بشری و فعالين  درپی اين پاسخ، شما اطالعيه صادرکرده ايد و از سازمان. نمی بيند

راهکار سنديکای شما برای گرفتن حقوق و مطالبات کارگران تا  به اين ترتيب،. کمک کرده ايدکارگری درخواست 

 درخواست مذاکره با سرمايه داران و، پس ازسرپيچی آنان از قبول مذاکره با هيئت مديره :اين جا روشن است 

جهانی کار که بيايد و داد  انسنديکا، شکوائيه نويسی و عريضه پردازی به مرجع ذيصالح سرمايه جهانی يعنی سازم

بنابراين شما سنديکا ساخته ايد تا در غياب قدرت  !!جمهوری اسالمی بگيرد  نظام  شما را از افراد قانون شکن 

تقليد از اتحاديه های کارگری همدست سرمايه با صاحبان سرمايه مذاکره کنيد، و  کارگران و در پشت درهای بسته به

شويد که بيايند و کاری  ره با سنديکا نشدند دست به دامن نهادهای بين المللی سرمايه داریآنان حاضر به مذاک هرگاه

برسر رد هرگونه مذاکره با سرمايه داران و نهادهای  بحث!! کنند تا سرمايه داران و دولت آن ها با شما مذاکره کنند

 د با سرمايه داران و نهادهای آنان نيز مذاکرهنمايندگان واقعی آن ها می توانند و باي کارگران و. سرمايه داری نيست

های کارگر برای تحميل  اما اين مذاکره فقط درصورتی درست و به نفع کارگران است که متکی بر قدرت توده. کنند

آن که اوال مذاکره شما نه متکی به قدرت کارگران  حال. عقب نشينی بر سرمايه داران و زير نگاه مستقيم آنان باشد

ثانيا، و مهم تر از آن، طلب کمک شما از يک نهاد سرمايه جهانی هيچ معنايی جز  نه زيرنگاه مستقيم آنان واست و 

اندازه سرسوزنی دستيابی  بدين سان، راهکار شما حتی به. زدن به توهم کارگران به سرمايه و نهادهای آن ندارد دامن

معنای خط بطالن کشيدن بر يک سال و نيم مبارزه  ار بهاين راهک. به حقوق و مطالبات کارگران را تضمين نمی کند

اين راهکار به معنای به .  و مختل کردن نظم و نسق سرمايه است جاده دالورانه کارگران هفت تپه از نوع بستن

 اعتبار کارگری و جنبش کارگری و مبارزه کارگران و بدين سان برباد دادن هر نوع حيثيت و تمسخر کشيدن تشکل

  . رگر استطبقه کا

که سنديکايتان محصول يک سال و نيم مبارزات کارگران کشت و صنعت نيشکر  شما در اطالعيه خويش گفته ايد

تپه به  جنبش کارگران نيشکر هفت. به نظر ما اين حرف خالف واقعيت مبارزه کارگران هفت تپه است .هفت تپه است

توسط راهکارهايی از  آن مطلقًا جنبشی نبود کهرغم تمامی ضعف ها و کمبودها و پاشنه آشيل های اساسی 

هرچند . و بيش به قدرت پيکار خود اتکا داشتند در آن جنبش، کارگران کم. راهکار سنديکای شما نمايندگی شود  نوع 
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برای تحميل مطالباتشان به راهکارهای موفقی روی نکردند اما در عين حال  هيچ افق درستی در پيش روی نداشتند و

سرمايه داران و  قدرت خود، و نه با استعانت از سازمان جهانی کار، می کوشيدند مطالبات خود را بر  بهبا تکيه

جهانی مبارزات کارگران هفت تپه را به کجراه  ک نهاد سرمايهشما با راهکار استعانت از ي. دولت آن ها تحميل کنند

 .لمللی مسلمًا ارگان های صاحب نفوذ و با قدرتی هستندنيزاتحاديه های کارگری بين ا سازمان جهانی کار و. برده ايد

دارند تا قدرت سرمايه را عليه  اين ها وجود. اما شما با کمال تأسف موارد مصرف قدرت آن ها را اصًال نشناخته ايد

م محض مشاهده کاهش يک دينار سود سرمايه سالح دست نظا وجود دارند تا به. طبقه کارگر بين المللی اعمال کنند

هولناک تر بهای نيروی کار و سطح معيشت توده های کارگر باشند، وجود دارند  سرمايه داری برای سالخی هر چه

تا هرجا که الزم باشد  هموارساز جاده تعرض سرمايه به هست و نيست بردگان مزدی اين نظام باشند، وجود دارند تا

. نيرومندترين قطب های سرمايه جهانی ايفای نقش کنند در کودتاهای نظامی کاخ سفيد برای تحکيم پايه های قدرت

حقوقی بين المللی قرار نيست مشکل کارگر نيشکر هفت تپه و چند ميليارد توده  سازمان جهانی کار و نهادهای

شما سئوال کنند که  ما از شما می پرسيم و همه کارگران ايران حق دارند از. وی در دنيا را حل و فصل کنند همزنجير

جهانی کار نظام سرمايه داری آويزان سازيد؟   سنديکا ساخته ايد تا جنبش کارگران هفت تپه را به دار سازمانآيا

با صاحبان سرمايه بکنيد و در صورت تمرد آن ها از قبول مذاکره بساط  سنديکا تشکيل داده ايد تا تقاضای مذاکره

مطالبات   ساخت آن ها پهن کنيد؟ آيا اين است راه تحقققدرت سرمايه داران جهانی و نهادهای دست شکايت در بارگاه

کارخانه را نمايندگی می کند؟ آيا  کارگران هفت تپه؟ آيا اين سنديکا مبارزات يک سال و نيمه توده های کارگر اين

ای سازمان جهانی کار نشان نمی دهد که تشکل سنديکا ازجمله سنديک راهکار مذاکره با سرمايه داران و استعانت از

  ؟ظرف اعمال قدرت کارگران برای گرفتن حقوق و مطالبات خود باشد شما اساسا نمی تواند

شما دومين تشکل بزرگی است که در طول چند سال اخير توسط کارگران ساخته شده  بسياری می گويند که سنديکای

تمام بدبختی  بارزه با عاملما می گوييم اين نوع تشکل ها نه برای متشکل شدن توده های کارگر برای م اما. است

 برای به کجراه بردن اين مبارزات -ها   مستقل از انگيزه ها و نيات برپا کنندگان آن-هايشان يعنی سرمايه بلکه 

اما فرض کنيم . است و شما نيز برنامه ای فراتر از اين نداريد اين جزء سرشت جنبش سنديکاليستی. درست می شوند

 سرکش مبارزات کارگران مجبور به اعالم اعتصاب شود، همان کاری که سنديکای موج سنديکای شما زير فشار

کارگران سرانجام  در آنجا نيز هيئت مديره سنديکا پس از ماه ها مقاومت در مقابل عصيان و خشم. واحد کرد شرکت

قه کارگر ايران اما طب. توان سنديکا است اين حداکثر کاری است که در ظرفيت و. به اعالم اعتصاب رضايت داد

توده های کارگر جامعه ما بدون داشتن سنديکا . او بگويد اعتصاب کند منتظر ننشسته است که سنديکا درست شود و به

آنان در  .داشتن حق اعتصاب بيش از کارگران هر کشور ديگری در دنيا اعتصاب راه انداخته اند و اتحاديه و بدون

هارترين و جنايتکارترين دستگاه  رين و گسترده ترين اعتصاب ها را برزير برق سرنيزه و حمام خون ها عظيم ت

طبقه کارگر ايران با صرف اعتصاب کردن و حق اعتصاب  مشکل. های اعمال نظم و قدرت سرمايه تحميل کرده اند

مان سرمايه داری، برخورداری از سنديکا و حقوق سنديکايی و آويختن به دار ساز داشتن درچهارچوب پذيرش جهنم

نه راه سازمان دادن  اين ها. کار و نهادهای قدرت سرمايه برای دستيابی به حق اين گونه کارها حل نمی شود جهانی

گم و گور کردن قدرت پيکار طبقاتی آنان در  مبارزات توده های کارگر برای گرفتن حقوق و مطالباتشان بلکه راه
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   .منجالب سازش با نظام بردگی مزدی است

 بازشناسی واقعی و عملی و آگاهانه قدرت عظيم طبقاتی خويش و اعمال وسيع و تعيين کننده ران نياز بهکارگران اي

شورايی متشکل و متحد  آنان بايد حول مطالبات پايه ای خود به صورت سراسری و. اين قدرت عليه سرمايه دارند

کارگران به تشکل . عه به اين کار روی کنندجام بايد در درون هرکارخانه و هرمرکز کار و توليد در هر کجای. شوند

را عليه سرمايه داری در تير کند و به قلب سرمايه شليک نمايد، تشکل هايی  هايی احتياج دارند که قدرت مبارزه آنان

کاغذسازی  کارخانه های در حال تعطيل مانند نيشکر هفت تپه، الستيک البرز، لوله سازی خوزستان، که تصرف

قراردهند، تشکل هايی که اعتصاب  رک رشت و صدها کارخانه مشابه ديگر را دردستور کار خودپارس، ايران ب

آب، برق، حمل و نقل، خوروسازی ها و همه مراکز کليدی  کارگران صنايع و رشته هايی مانند نفت، گاز، ذوب آهن،

 درحال تعطيل پيوند زنند، تشکلمبارزات توده وسيع بيکاران و کارگران کارخانه های  و استراتژيک سرمايه را به

سراسری همه کارگران سازند،  هايی که مطالبات پايه ای طبقه کارگر را شيرازه اتحاد و همبستگی و تشکل واحد و

سراسری تر از کار فرو اندازند، تشکل هايی که  تشکل هايی که چرخ توليد و کار را به صورت هر چه متحدتر و

که ممکن است از دست سرمايه داران و دولت آن ها خارج کنند، تشکل هايی  ر هر کجابرنامه ريزی کار و توليد را د

سراسری  آزادانه و آگاهانه و نافذ همه آحاد کارگران باشند، تشکل هايی که در يک تشکيالت که ظرف دخالت

ت سياسی و محو سنگر تا کسب قدر شورايی و ضدسرمايه داری با هم يکی شوند و مبارزه عليه سرمايه را سنگر به

نه فقط جای اين کارها نيست بلکه ظرف کفن و دفن اين . نيست سنديکا جای اين کارها. کامل سرمايه داری ادامه دهند

 ايران هيچ چيز نيست جز تشکلی ازاين جا مانده و از آن جا رانده، تشکلی که نه همچون سنديکا در. کارها است

ضدسرمايه داری  قبال قانونی شدن را دارد و نه چون شورایشورای اسالمی کار و انجمن صنفی بخت و ا

     . برخوردار استاز قدرت و توان بسيج کارگران برای مبارزه با سرمايه داری کارگری 
   

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 

  
  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ٨٧ آبان ٢۵
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