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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

نکاسازاي از زبان سندکاي سندی واقعیمعنا  
 ١٣٨٧ ی                                                                 دوشنبه دوم د                                  ی هماهنگتهيکم

  
مشورت و گفتگو  تشكل از سوی مديريت آارخانه دررابطه با مسائل مربوط به آارخانه نيشكر هفت تپه مورد اين...«

بيش از  شود و همچنان  آن آه هنوز مطالبات آارگران هفت تپه با تاخير دو ماهه پرداخت می وجودبا ... ،گيرد  میقرار

دو ماه گذشته به واسطه حسن اما در سه هزار آارگر اين واحد توليدی نسبت به آينده و امنيت شغلی خود نگران هستند

  » ...استاعتراضی مشاهده نشده  اعتماد آارگران به سنديكا هيچ اعتصاب و حرآت

  ٨٧  آذر٣٠روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در مصاحبه با ايلنا، رضا رخشان مسئول 

رانده است،  زبان بر » ايلنا -ايرانخبرگزاری کار« د دولتی موسوم به مصاحبه با نهارخشان در آنچه آقای رضا

ه نام تبيين واقعی پديده ای بجلوه بسيار شفافی از جای خود، درمستقل از اين که ايشان بدانند يا ندانند که چه می گويند

تفاوت عظيمی . سنديکا درست همين است که آقای رخشان می گويد. کارگری است جنبشتشکل سنديکايی درسنديکا و

ورانه، های مز توضيح ساده و بی پيرايه ايشان با عوام فريبی ها، دروغ پردازی ها و دنيای تناقض بافی است ميان

.  تحويل می دهند ايران و دنيا کارگران نظام بردگی مزدی بهدکارگری که سنديکاليست های مزدورسرمايه پسند و ض

چند کلمه بيان می کند و بدون هيچ سنديکای متبوع خويش را در بی ريا و روراست کل رسالترضا رخشان بسيار

 ه معنای حرف های او چيست و اساسًا ايشان به عنوان عضو ببينيم ک .کارگران بازمی گويد نوع پرده پوشی برای

جمله سنديکای ساخته و هفت تپه، محتوای کار، فلسفه وجود و نقش سنديکا ازهيئت مديره سنديکای نيشکرمؤثر

ن معنای توضيحات روش. کنداين کار دنبال ميرا از چه اهداف و انتظاراتیهمکارانش را چه می داند و خود وپرداخته

  : استو شفاف آقای رضا رخشان به شرح زير

و محتوای  سنديکا هيچ چيز به نفع کارگران عوض نشده است و تا آنجا که از گفته ها، نوع استنباط با تشکيل. ١

او بسيار صريح اذعان می کند . شود  برمی آيد قرار هم نبوده و نيست که هيچ چيز عوض دريافت اين فعال سنديکايی

همه . سطحی برای اشتغال فردای خود برخوردار نيستند  کارگر مثل گذشته از هيچ نوع تضمينی در هيچ٣٠٠٠که 

در مورد دستمزدهای ماهانه . سياق سابق هميشه در معرض اخراج قرار دارند اين کارگران کماکان و به همان

پرداخت می  يالی به هيچ کارگری پرداخت نشده و معلوم هم نيست که چه زمانیدو ماه است که هيچ ر کارگران نيز

مسئول روابط عمومی سنديکای  به اين ترتيب، براساس اعتراف بسيار عريان و شفاف.  نمی شود شود يا اصًال

   . به نفع هيچ کارگری تغيير نداده است سوزنی  تشکيل سنديکا هيچ مشکلی را حتی سر نيشکر هفت تپه،

اما  هم نيست بگشايد،چ مشکل هيچ کارگری نگشوده و قرارازهي همان حال که هيچ گرهی رادر تشکيل سنديکا. ٢

و دولت سرمايه داری سرمايه دارهای کارگر از يک سو و طبقه  در مناسبات ميان توده جدیباعث يک تغيير و تحول

صراحت برای حتوای اين تحول را با دقت ورضا رخشان م. شده استسوی ديگراز کًال نظام بردگی مزدیو

واسطه حسن اعتماد آارگران به سنديكا هيچ اعتصاب ماه گذشته به دودر ...«  :می گويداو. ايلنا بيان می کند  خبرنگار

تشكل از سوی  اين  «: از اين عبارت تصريح می کند که او البته پيش » .. . استو حرآت اعتراضی مشاهده نشده
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  »...گيرد  می رابطه با مسائل مربوط به آارخانه نيشكر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو قرارآارخانه در مديريت

مربوط می شود  تأسيس سنديکا تا جايی که به مناسبات ميان کارگران با سرمايه داران و دولت سرمايه به اين ترتيب،

کارگران پايان داده است، از وقوع هر  النی مدتبه تحصن های طو. آثار کامًال جدی و محسوسی بر جای نهاده است

توسل توده های کارگر هفت تپه به راه بندان ها و تصرف جاده  نوع اعتصاب کارگران جلوگيری به عمل آورده است،

 ابراز همبستگی واز. ن را متوقف و تعطيل کرده استاقتصادی ميان شهرهای مهم خوزستا های مهم مواصالتی و

جلوگيری   هفت تپهنيشکرمبارزات همزنجيران خويش در باکارگران جاهای ديگرخوزستانی وکارگرهمدردی هزاران 

يکی ازبزرگ ترين  کارگر در۵٠٠٠ساله های دو خالصه کنيم، به جنگ و ستيزها و شورش ها و خيزش. نموده است

ه داده است و اين جنبش گسترده عجالتًا و طبعًا به صورت موقت خاتم مجتمعات صنعتی جهنم سرمايه داری ايران

 به نفع صاحبان سرمايه و دولت و نظام بردگی مزدی به ورطه شکست و سازش و انحالل فرو ضدسرمايه داری را

تمام سخن می و غرور اين موفقيت سترگ و مهم سنديکای کارگری خويش با مباهاتآقای رضا رخشان از. رانده است

رخشان تأکيد . يمن تشکيل سنديکا حاصل شده است دهد که همه اين پيروزی ها بهميراند و به خبرگزاری ايلنا بشارت 

که کارگران اين کارخانه در کارنامه خود ثبت می کند دستاوردهای عظيم را در شرايطی اينمی کند که سنديکا در

 طور توليد را به و و کاردست به اعتصاب زده بار۵٠يکايی وجود نداشت، بيش ازقبل يعنی زمانی که سند سال٢طول 

   :ايشان می گويد. معرض تعطيل قرار داده بودندکامل در

 و. اعتماد آارگران به سنديكا هيچ اعتصاب و حرآت اعتراضی مشاهده نشده استدر دو ماه گذشته به واسطه حسن « 

تپه برای  ی، آارگران هفتاست آه در مدت مشابه دو سال قبل، به دليل نبود نهاد مستقل صنفی آارگر اين در حالی

  ». زدند بار به اعتصاب و حرآت های اعتراضی دست ۵٠پيگيری مطالبات خود بيش از 

کند که  اين گزارش و به دنبال تشريح دستاوردهای چند ماهه سنديکای نيشکر هفت تپه اعالم میرضا رخشان پس از 

  .  در آمده است) IUF(   »اتحاديه بين المللی مواد غذائی« سنديکای وی اينک به عضويت 

خود ايشان به  رخشان درباره رسالت و نقش سنديکای جديدالتأسيس کارگران نيشکر هفت تپه را از زبان سخنان آقای

راست سنديکاليستی و کل فرقه های طيف  عنوان يک فعال سنديکايی و به عنوان چهره مورد قبول کل طيف رفرميسم

ميان رخشان و سنديکاليست های عوام فريب فرقه باز و شارالتان  تر بر تفاوتما باال.  مالحظه کرديد رفرميسم چپ

 کالم به کالم حرف های ايشان تشريح دقيق، کنکرت و شفاف نقش سنديکا در رابطه با جنبش به نظر ما. تأکيد کرديم

کارگر را در  ۵٠٠٠ سنديکای نيشکر هفت تپه تأسيس شده است تا موج مبارزات ضدسرمايه داری. کارگری است

 سال در زير فشار يکی از ٢در طول   کارگر که۵٠٠٠. گورستان سازش با نظام کارگرکش بردگی مزدی دفن کند

پرشکوه ترين صحنه های اعتصاب و تحصن و راه بندان و کًال  هارترين ديکتاتوری های روز نظام سرمايه داری

 ٢ کارگری که در اين ۵٠٠٠ری را به نمايش گذاشتند، استثمار و شدت استثمار سرمايه دا مبارزه و اعتراض عليه

کل جمعيت چند ده   کارگری که۵٠٠٠سال با مبارزات خود به همه کارگران ايران درس مقاومت و پيکار دادند، 

طبقاتی خود بسيج کردند، کارگرانی که  هزار نفری کارگران همزنجير خويش در شهر شوش را به حمايت از خيزش

کارگران برخی مراکز ديگر کار و توليد را به صدور  رنوشت خويش در لوله سازی اهواز و کارگر همس۴٠٠٠

 ٢ضدسرمايه داری شان واداشتند، کارگرانی که به گفته آقای رخشان در طول  فراخوان شکوهمند حمايت از جنبش
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اين  بخشی از نفری عليه سرمايه داران و دولت سرمايه سازمان دادند، آری ۵٠٠٠اعتصاب بزرگ  ۵٠سال 

عنوان سنديکاچی انتخاب کردند،  چند نفر را به. کارگران به توصيه مشتی سنديکاليست دست به تشکيل سنديکا زدند

به آنان اعتماد کردند، وعده های آنان را باور کردند، به . دادند آنان را در ماورای خود و مبارزه و جنبش خود قرار

کارگران چنين کردند  .ند و چشم انتظار نتايج مبارزت سنديکاليستی آن ها نشستندسنديکاليستی آنان دل بست فعاليت های

شنوند که سنديکا به حصول دستاوردهای  و االن از قول مسئول روابط عمومی سنديکا بسيار صريح و عريان می

     :يمجواب را يک بار ديگر از قول ايشان تکرار می کن کدام دستاوردها؟. بسيار عظيمی نائل شده است

اين سه هزار آارگرهمچنان بيش ازشود وماهه پرداخت ميدو تاخيرمطالبات آارگران هفت تپه باآه هنوزبا وجود آن  «

به   اعتماد آارگرانآينده و امنيت شغلی خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن واحد توليدی نسبت به

  ».. . اعتراضی مشاهده نشده استسنديكا هيچ اعتصاب و حرآت

سال مبارزات  حاصل دو. مشاهده می کنيم که کارگران از مبارزات خويش هيچ چيز به دست نياورده اند بسيار روشن

کارگران شکست خورده اند و در . شده است دالورانه آنان اينک توسط پديده ای به نام سنديکا به تمام و کمال مصادره

رمايه جهانی و اتحاديه های اين پيروزی صدالبته که نصيب کل س. اند  و دولت آن ها پيروز شدهمقابل، سرمايه داران

اعتصابات  سرمايه عجالتًا و برای چند صباحی از خطر دولتسرمايه داران و. شده استمزدی نيز نظام بردگیمزدور

گرچه هفت تپه نيزنديکای نيشکرس هيئت مديره. راحت شده اند کارگر۵٠٠٠ا و عصيان های گسترده و خيزش ه

مورد    به هرحال  گران را خوابانده استاز آنجا که مبارزه کار اينک در راهرو دادگاه های سرمايه سرگردان است اما

مبارزات  واقع مربوط به تعطيلمربوط به کارگران و درامورا دردولت و کارفرم. دولت است اعتماد سرمايه داران و

خاص سنديکايی خويش از هيچ کمکی در  اساس وظيفهکنند و آنان نيز طبعًا برو مشورت ميها شورنبا آ کارگر۵٠٠٠

 را نيز به دست   IUF مدال افتخارعضويت سنديکای خويش در   هيئت مديره درعين حال. اين مورد دريغ نمی کنند

به رياست آقای گای ( های آزاد  للی اتحاديهآورده است و باالخره اتحاديه مواد غذايی و به تبع آن کنفدراسيون بين الم

و در رأس همه اين ها سازمان ) برايش نامه فدايت شوم می نويسند  رايدر، همان قبله عالم که سنديکاليست های ايرانی

خوب و عاقل و فهميده و حرف شنو نصيب خود کرده اند، عضوی که ظاهرًا يک شبه ره  جهانی کار نيز يک عضو

ترتيب محوری   و به اين  د و در طول فقط دو ماه موفق به تعطيل يک خيزش عظيم کارگری شدهساله می رو صد

      .اتحاديه ای را بسيار خوب انجام داده است ترين و اساسی ترين وظيفه خود به عنوان يک سنديکا و يک مهره جنبش

. توجه است  اشاره کرده است که قابلبر نکاتی که در باال توضيح داديم به برخی مسائل ديگر همرضا رخشان عالوه 

سنديکای نيشکر هفت تپه يکی از نمايندگان  چند ماه قبل هنگام تأسيس. اين نکات به ويژه برای ايلنا واجد اهميت است

اعالم کرده بود که برای ايشان و برای نهاد صنفی متبوع وی  ی مجلس سرمايه» خانه کارگر« دوم خردادی و 

 ما پيشتر در همين سايت و در نشريه خبری آن درباره اين سخن. با هم تفاوتی ندارد سنديکاشورای اسالمی کار و 

سرمايه دار ايران يا در  در آنجا گفتيم که او به حق حرف دل بخشی از طبقه. نماينده مجلس سرمايه صحبت کرديم

ر آن نماينده اين بود که آنچه ماحصل سخن و منظو .واقع حرف دل نظام سرمايه داری را بسيار روشن بيان می کند

و اعتراض ضدسرمايه داری توده های کارگر است و هر نهاد و تشکلی با  اساس است درهم کوبيدن هر نوع مبارزه

سرمايه در  نماينده خانه کارگری مجلس. اين رسالت را انجام دهد برای او و طبقه اش مقبول است هر اسمی که بتواند
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تشکل های دولتی افشا شده اند و ديگر  به عنوانراند که شوراهای اسالمی کارعمًالن می زباشرايطی اين حرف را بر

در چنين وضعی وجود نهاد صنفی ديگری که بتواند با سوء استفاده از  پيداست که. قادر به فريب توده کارگران نيستند

سياهی  جنبش کارگری را بهايی ازرا ايفا کند و بخش هو بيش همان نقش شورای اسالمی کار اعتماد کارگران کم

شود و می تواند باعث رضايت خاطر دوم خرداد تبديل کند، نوعی غنيمت تلقی مي  و تسمه نقاله اپوزيسيون دولتیلشکر

   :مسئول روابط عمومی سنديکای نيشکر هفت تپه می گويد اينک آقای رضا رخشان. نمايندگان اين اپوزيسيون باشد

و دخالت هايی بود آه باعث محدود شدن  تنها وجود آئين نامه ها ]با شوراهای اسالمی کار [ ن کارگراعلت مخالفت« 

نسبت به فعاليت آارگران نوعی بدبينی باعث شده بود تا در اين وضعيت. شعاع حرآتی نهادهای صنفی شده بود

 يل ناآارآمدی با درخواستآارخانه به وجود آيد به طوری آه اين تشكل سرانجام به دل وقتشورای اسالمی آار

  . »آارگران منحل شد

کارگری  خانهت همان سخن نماينده دوم خردادی وکاسسخن ايشان بدون کم و. روشن استبسيار سخن آقای رخشان

جنبش   سرکوبنقشی که در و شان ضدکارگریبا توجه به ماهيت کامال شوراهای اسالمی کار :مجلس سرمايه است

به سنديکاها را اکنون بايد جای خود رسالت خود نيستند و  به اجرایبسياری موارد قادردرديگر اندکارگری ايفا کرده 

   .بدهند

چند کالمی  هفت تپه ضروری است که رئيس روابط عمومی سنديکای نيشکرشنيدن سخناننوشته و پس از پايان ايندر

مورد سنديکای تمامی آنچه که در .نقش سنديکا را خوب توجه کرديد. با همزنجيران طبقه خويش صحبت کنيمنيز

ميدان داری . ق می کندمو به مو صدسنديکای شرکت واحد نيز موردپه از زبان آقای رخشان شنيديد درنيشکر هفت ت

 ه پايانی بر يک دوره بسيار پرجوش و خروش و گسترده مبارزاتشرکت واحد نيز عمًال نقط نام سنديکایجريانی زير

. به طور کلی است اين طبيعت جنبش سنديکايی. اين امر به هيچ وجه خاص اين دو سنديکا نيست. کارگران بود

ی اين که اعضای تشکيل دهنده آن می دانند يا نم  مستقل از-سنديکا . سنديکا پديده بسيار شناخته شده و آشنايی است

تشکيل می شود تا مبارزات ضدسرمايه داری کارگران را درهم کوبد و به جای آن  -دانند، می خواهند يا نمی خواهند 

جنبش سنديکايی و  سنديکا و. کارگر و طبقه سرمايه دار به زيان اولی و به سود دومی سازش برقرار کند ميان طبقه

ما بارها گفته ايم که . وجودی ديگری ندارند سالت و فلسفهاتحاديه ای هيچ تعريف واقعی ديگری يا هيچ نقش و ر

بگيرد و وجود خود را تثبيت کند فقط و فقط اسم ديگری برای همان شوراهای  سنديکا در ايران تازه اگر بتواند شکل

اهد اگر بخو در جريان اين بحث ها تصريح کرده ايم که سنديکا. انجمن های صنفی تاکنون موجود است اسالمی کار و

واقع نمی شود و همين امر موضوعيت  جز اين باشد به هيچ وجه از سوی سرمايه داران و دولت آن ها مورد قبول

چرا؟ زيرا . های کارگر در ايران را کامًال منتفی می کند سنديکاسازی به عنوان يک روند سازمانيابی برای توده

بردگی مزدی را بر دست و پای کارگران محکم ترين شکل خود قرار است طوق  جنبش سنديکايی حتی در عالی

ايران،  در. گيری و سازمانيابی هر نوع اعتراض ضدسرمايه داری کارگران جلوگيری به عمل آورد سازد و از شکل

سنديکاها در . سرمايه دارانه نيست به داليلی که جای بحث آن ها دراينجا نيست، سنديکا قادر به انجام اين رسالت

داری طبقه کارگر دست باال داشته و سرمايه داران و کل نظام  ا، در دل شرايطی که جنبش ضدسرمايهبرخی نقاط دني

 می کرده است، درباره چند و چون بهای فروش نيروی کار تا حدودی با سرمايه داران سرمايه داری را دچار وحشت
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چيزی که در ايران و جوامعی مانند   می کنند،مذاکره و بگو مگو می کرده اند و اکنون نيز در اينجا و آنجا اين کار را

سرمايه داران و دولت سرمايه داری ايران در . احتمال وقوع ندارد ايران هيچ گاه برای جنبش سنديکايی و اتحاديه ای

خريد   سنديکايی و قانونی و سازشکارانه نوع اتحاديه ای نه فقط هيچ بهای بيشتری برای سخنان مقابل بگو مگوها و

سنديکا های سازشکار را هم  ی کار نمی پردازند بلکه اساسا گوششان بدهکار اين حرف ها نيست و هميننيرو

اينک مصداق بارز صحت همه اين توضيحات را در  ما اين موضوع را بارها توضيح داده ايم و. سرکوب می کنند

ن هر دو سنديکا عمًال هيچ کاری اي. سنديکای شرکت واحد می بينيم مورد سنديکای نيشکر هفت تپه و قبل از آن

قرار  شدت استثمار و مشکالت و بی حقوقی های کارگران نکرده اند، در حالی که هر دو با بديل درمورد دنيای عظيم

داری و صاحبان سرمايه کوتاه  دادن خويش برای مبارزات کارگران عمًال خطر اين مبارزات را از سر دولت سرمايه

چندانی نيافت و زود سرکوب شد و اکنون نوبت دادگاه و  ديره سنديکای شرکت واحد مجالالبته هيئت م. کرده اند

اما سنديکای واحد حتی درهمان مجال کوتاه هم کاری جز . هفت تپه است سرکوب اعضای هيئت مديره سنديکای

اين  ه و وعيد هایبا قاليباف و سردار طاليی و نوريان و قانع کردن کارگران به پذيرش وعد مذاکره سازشکارانه

. مبارزات کارگران افتخارمی کند عوامل سرمايه انجام نداد و سنيکای هفت تپه را نيز می بينيم که چگونه به تعطيل

سرکوب نشوند و بتوانند دوام آورند نه تنها کاری برای  همين عملکردها نشان می دهد که اين سنديکاها حتی اگر

   .ن را هم به سازش می کشندآنا کارگران نمی کنند بلکه مبارزات

وجود بی خاصيتی   اين پرسش را برای توده کارگران مطرح کنيم که چرا سنديکاها با پايان بايد بازهمو سرانجام در 

باب طبع و مورد  مقبول و بازهمدارند  ها که برای سرمايه داران و دولت آنشان برای کارگران و با وجود نفعی

اکتفا می  اين پرسش به همين اشاره مختصر هپاسخ بدر. شوندسرکوب مي حتیيت سرمايه داران و دولت نيستند ورضا

تواند روی   طوری ريخته شده است که اساسا نمی- چنان که درباال اشاره کرديم -سرمايه داری ايران  کنيم که آب

نيروی کار ارزان و حتی شبه  ا سازی نشان دهد و دولت آن بايد نقش چماق را برای حفاظت ازخوشی به سنديک

ونی جنبش کارگری ضرورت ممانعت وضعيت بسيارحاد کن برهمين بستر و درهمين راستا،. رايگان کارگران ايفا کند

درواقع، دولت خوب می . کندها را توسط دولت سرمايه داری دوچندان می  فعاليت سنديکاليست ها و سرکوب آن از

جنبش  که سنديکاها مجاز به فعاليت شوند ممکن است همين حد از مهار راديکاليسم بنيان کن داند که درصورتی

 از گسترش و اوج    بلکه سنديکا به عبارت ديگر، وحشت دولت سرمايه نه از. کارگری نيز برايش امکان ناپذير شود

دولت سخت وحشت دارد که نکند کارگران حتی از . است اری توده های کارگر جنبش راديکال و ضدسرمايه د گيری

دولت سخت هراس . پيشبرد اعتراض و عصيان ضدسرمايه داری خود استفاده کنند همين نهادهای سرمايه پسند برای

ظم بردگی ن سنديکاها به رغم تمامی سرسپردگی خود به سرمايه و پای بندی شان به قانون و دولت و دارد که نکند

 برای فتح  ها فقط به عنوان جای پايی مزدی، بازهم از عهده مهار مبارزات کارگران بر نيايند و طبقه کارگر از آن

 که -سرکوب سنديکاليست ها از سوی دولت سرمايه داری ايران   علت . پيکار عليه سرمايه استفاده کند  سنگرهای

   .ستي هيچ چيز جز اين ن-کند به سنديکا متوهم  نبايد هيچ کارگر مبارزی را

 hamaahangi@gmail.com    یايجاد تشکل کارگر کميته هماهنگی برای      www.hamaahangi.com  
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