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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

"...کاي سندیواقعمعنای "نقدی بر   

"یمي رضارخشان به محسن حکی اقاهيجواب" يا   

   
  ١٣٨٧ هم دینوزدشنبه پنج                                                                                               رضا رخشان

                                                                 
  کوتاه درمورد نوشته رضا رخشانتوضيحی هر چند  

 در کشور  درخارج از"فعالين کارگری " ازطريق يکی از"یمي رضارخشان به محسن حکی اقاهيجواب"نوشتۀ زير

 یمعنا"بر  " نقدی "از آنجا که اين نوشته در واقع . و دريافت شدارسال  برای سايت افق روشن  دسامبر٢۵تاريخ 

 درتاريخ "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری"امضای  با  مطلبی که. بود"کاسازاني اززبان سندکاي سندیواقع

 در شب دوم دی  دستگير و در محسن حکيمی ،مهمتر اينکه بود و مسئله  دی ماه درسايت کميته هماهنگی درج شده٢

   جايی از  نوشته  نکته ديگر اينکه در.قرار داشت بازجويیزير سايتبرای درج درتاريخ ارسال نوشته رضا رخشان 

  مسئول سايت افق روشن خود را مؤظف دانست که اين . کميته پيگيری نوشته شده است..." کميته هماهنگی" به جای 

ناگفته نماند که همين مطلب از   .ميان بگذاردشان دردرج مقاله ازطريق ارسال کننده با رضا رخنکات را قبل از

قای رخشان آ.  دسامبر برای افق روشن جهت انتشارارسال گرديد٢٦يخ  درتار"فعالين کارگری"طريق يکی ديگر از

 تهيکم  ویمي محسن حکی رضارخشان به آقای آقاهيجواب"کردن عنوان مقاله  " تکميل " دسامبربا  ٢٨هم درتاريخ 

افق روشن منتهی مسئول سايت   . نوشته را مجددًا برای انتشار ارسال داشتند"ی کارگریتشکلها جادي ای برایهماهنگ

ايميل ديگری ازآقای  دسامبر ٢٨همان در.  درشرايط ذکر شده مناسب ندانستاين شکل و شمائل انتشار مقاله را با 

  :رخشان دريافت شد که بدين قراراست

 جادي ای برای هماهنگتهيبه کم  شودردادهيي تغیمي که گفته ام محسن حکيیموافقم آنجا شما  راتييتغ بازيدوست عز"

کلمه آقاهم قبل ازنام   باشدی متشکل جادي ای برای هماهنگتهي اشتباه بوده است منظورهمان کمیريگي پتهيمک  وتشکل

  "   باسپاس ازشماديي فرماحي خودتان تصحموافقم رييغ تیبرا  شمایشنهادهايتمام پ  هم رفته بایرو خودم برداشته شود

  :م چنين بودپاسخ مسئول سايت کارگری افق روشن به ايميل رضا رخشان ه

  !سالم 

 .خسته نباشی

  .آبی که ريخته شد جمع کردنش کارمشکلی است" کارازکار گذشته"دوست عزير آقای رضا رخشان ديگر

 درج شده است و درج نسخه تصحيح شده آن از طرف افق روشن دردی را دوا نمی سايت های اينترنتینوشته شما در

اين در واقع  . نمی دهد که مطالب دريافتی را  تصحيح و يا تغييردهددرضمن افق روشن هيچگاه به خود اجازه  . کند

 .    وظيفه  و مسئوليت خود نويسنده است که  درصورت  پی بردن به اشکاالت نوشته، آنرا تصحيح و تدقيق نمايد

.  ه بودنوشتمنظور دقيق شدن نکاتی که به عنوان مالحظه در مورد مقاله شما مطرح و برايتان ارسال شد، اوًال به 
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 .زير بازجويی نيروهای امنيتی می باشد  شرايط ويژه محسندومًا به دليل توجه به موقعيت و 

  یمعنا"آن چنين استو يا تيترنوشته شما  دقيق  نبود و نيست به اين دليل  که شما به نوشتۀ  انتقاد کرديد که عنوان  

  ".ی تشکل کارگرجادي ای برای هماهنگتهيکم " با امضاء" کاسازاني از زبان سندکاي سندیواقع

را به سنديکای کارگران هفت تپه و يا " رضا رخشان"مثل اينکه نوشته شما . اين چه ارتباطی به حکيمی دارد

  .برعکس فالن مطلبی که امضاء سنديکای هفت تپه زير آن است به شما نسبت داد

  . می کنند دستگير" دليلی"بدون هيچ  ميری اينکه محسن حکيمی را شب دوشنبه در خانه بيژن امسئله مهمتر

جرايم " است که  سزاوارآيا . طبق گفته همسرو وکيلش اين هفته زير بازجويی  نيروهای امنيتی  و اطالعات است

اين قبيل را به سئواالت و بازجويی های اين  يا مسائلی از" ... مشخصی مثل تصرف کارخانه به وسيله کارگران و

  .  اضافه کنيممشخصطور فعال کارگری به 

درحين درج نظرات کامًال متفاوت و متضاد جان و زندگی انسانها، . مسئول است سايت افق روشن يک رسانه متعهد و

اما . معذور است" مطلب"به همين دليل موقتًا از درج اين . کارگران و فعالين کارگری برايش اهميت اساسی دارد

ضعيت حکيمی  نوشته شما با همين شکل و شمائل درکنار نوشته کميته هماهنگی درآينده نزديک، بعد از روشن شدن و

در صورتی که فکر می کنيد، نوشته . حال اين شما هستيد که در مورد نوشته تان تصميم می گيريد. درج خواهد شد

 .  تان کم و کاست و يا ايرادی دارد، کمرهمت به تصحيح و تدقيق آن ببنديد

  ستتان را صميمانه می فشارم د-با آرزوی موفقيت

  مسئول سايت کارگری افق روشن

٢٠٠٨ -١٢ -٢٨ 

 همچنين درج مطلبی در اين زمينه در سايت ووضعيت فعالين کارگری دستگير شده   توجه به روشن شدن حال با 

ضا رخشان هم با   وقت آن رسيده که نوشته انتقادی آقای ر..." یراني اسميکاليارنامه چند ساله سندک" کميته هماهنگی 

  .آن شکل و شمائل اوليه ازطرف سايت کارگری افق روشن انتشار يابد

  :ارسال رونوشت برای

  رضا رخشان

  "فعال کارگری"

  "فعال کارگری"

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

  مسئول سايت افق روشن

٢٠٠٩ -٠١ -٠٩  
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 یمي رضارخشان به محسن حکیقاا هيجواب
  ازینکوهش بعض  و یدلخور مورد که  نمودم   تپه هفت شکري نیکايمورد سند  دری امصاحبه لناي ا باشيپ روز چند

 یکايسند .شده بود ،برداشت  سویحيصح نا که متاسفانه به شکل  بودم   گفته لنايا به   که یمورد .شدم واقع  دوستان 

 وجود به   خود،ی دربدست اوردن حقوق صنفکارگران هفت تپه  درخشان یتالشها  ی سرکيبدنبال   تپه شکرهفتين

  نمادیجنبش کارگران هفت تپه بدرست  رو،نيازا.شرکت شکل گرفته بود  دری اقتصادی که بدنبال چالشهایجنبش .آمد

 را  پراکنده کارگریروي که نیتشکل.روديبشمام  خودیصنف  وی حقوق قانونیفاي درراستاس استیرانيا کارگر کوشش 

  دوماههنيدرا کايبه کارسند آغاز از ، نکته کهنيباذکرا احبه مصنيدرا و .هماهنگ درآورد و رکزمتم بصورت متحد،

 دردو کاي سندلي تشکبدنبال نکه،يگرايزدي چکي .حدودهفتادهزارتومان به حقوق کارگران هفت تپه افزوده گشته است ،

  دراناياح گرفت که اگر حرکت کارگران شکل   وتيفعال روند  دریانسجام  و یهماهنگ  نوع کي اکنون،  تاشي پ ماه

 کيتکن کا،ي حرکت وجنبش وجودداشت امااکنون  سندکي کارگران ازنظرتاکتنيب  يی هایناهماهنگ و هاي تکرو گذشته

 نيبهتر  درنظرگرفتن کابايسند  رخ دهد،یباشداعتصاب قرار واگر .کندي مني موجودتعطيدرک شرا وروش حرکت رابا

 حفظ  ،ابتدابارزاتشم  کارگرهفت تپه ازآغازتيچون که اولو .نمود  به آن اقدام خواهدتيموقع ان ونظرزم از  طيشرا

 اريبس  کارگرهفت تپه یبرا . هدف بوده استني کارگران درعرض ای صنفیخواسته ها  بوده است ویديمجموعه تول

 دوجبهه در کاي روسندنيا از .داکنديدست پ  خودی صنفیخواسته ها به مطالبات و ،شرکت وجود است که دربستر مهم

 یبرا ) بودن کارخانهیگرفتن دولت درنظر با ( تيريمشورت بامد  و يیراهنما برخورد، ،جبهه اول .مشغول بکاراست

 اداره هرچه بهتر در را نظرات کارگران   نقطه کايسند .ردي گی بغرنج صورت م تي وضعني شرکت ازانجات و اياح

 کالن یهايري گميتصم  وتيريدرمد نقش کارگرهفت تپه  و  نظرشي پی چندنيتاهم .کندينتقل م متيريکارخانه رابه مد

 مصر تپه هم نسبت به مطالبات خودت مبارزه کارگرهف تالش و  همه نيا  با امروزه اما .شد ی انگاشته مچيه ،شرکت

 ونظارت ی پرسش گرقيوازطر .داشي خودحساس مبرانيمد نسبت به عملکرد  شرکت،ندهي ازایمناکي بليوهم بدل است

 یمطالبات صنف عالوه بر ،کارگرهفت تپه امروز .کرده است نسبت به عملکردشان پاسخگو  ،همه مسئوالن شرکت را

 که درحومه شرکت قراردارداما شرکت نسبت به آن ی توان درمعدنیمثال آنرام.باشدي شرکت ماني دفاع ازکودبدنبالخ

  .شودي میريگي ازطرف کارگران پیجد مسئله بصورت نيا تسلط ندارد،

 یم  به سفسطه یجنبه عقل که هم از را  شمافيسخ جواب نقد نداشتم  قصد اوال ،یمي محسن حکیآقا شما  بایاماسخن

 جادتشکلي کمک به ای برایريگي پتهي کمتيمشاهده سا با اما . است بدهمواقع ري ،غیعمل  ویواقع لحاظ  از وهم  ماند

بنظرم  ،.دي اکاشدهي سندیتهاي شدن فعالکني امضاخواهان کن لم ی که باجمع آوريیآنجا.افتيريرم تغنظ )منطقه تهران(

 برآن یسع  عمدیرو  ازاي که مغرضانه و  دانم ینم .سميآن بنو  درموردیسطر چند  دميالزم د .آمد زي آمنيتوه اريبس

 ی نوشتارنيدرهم. استی انصافیکه کامال ب.ديرابکوب الفاظ آننيدتري گرفته،وباشددهيکارانادي سندی دستاوردهادکهيدار

  سریحت را  ی مشکلچيه  کايسند  لي که تشکدي عنوان نمودی رحمی بکمال در ديکرده ا  منشرن افق روشتيسا که در

هزارتومان به ٧٠ حدودکاي سندتي مدت کم فعالني که درهمستي درحالنيا. استرندادهيي تغی کارگرچي به نفع هیسوزن

منجمله  ،رانيا شکر و قند  دي کارگران تولی تپه مشکالت تمامشکرهفتي نیکايسند .کارگران افزوده شده است حقوق 
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 کشورمنعکس کرده  داخل در را شکر دي تولعيفرسوده بودن صنا و  ی بودن تعرفه گمرکنييپا  شکر،هي رویواردات ب

 رکارگرانيگي پی تالشهاليبدل  آنهم که درکشور شکر ديتول کارخانه  تنها ، شرکترعامليمد یعي شفیبه گفته آقا .است

 گريبدنبال د  مانکهيا ضمن  . باشدی تپه مشکرهفتي نعتصن  و کشت  اعتبارشده است،نيتعم ...اعتصابات و منجمله 

 که مي بوده ای منازل سازمانی وقانومندکردن واگذاری،مشاغلبندیالي ربي کارگران،اعم ازباال بردن ضری هاخواسته

 بنام یطفل  آنستکه تيواقع .راه است  تازه آغازني که اديفراموش نکن اما .مي ادهي هم رسيیشرفتهاي به پیرمورد آخرد

  . طفل سرانجام برناخواهدشدنيوا .کارگران دارد  ی تمامی ازسوینگهدار  مراقبت وبه ازي است که نآمده ايبدن کايسند

به خواسته   لي نیکارگران برا است که   یليوسا  ازیکي بلکه  .ستيفراموش مکن که اعتصاب هدف ن ،یمي حکیآقا

 هي به اتحادوستنيپ ما از .کندي منييکاتعي آنراسندی وچگونگخ،اندازهيکه مدت،تار .زننديدست به آن م  خود،ی صنفیها

IUF بهتيدرنها را که ما   ILOسه ديشا . گرددیکارگران م باال رفتن اتحاد  که باعث ميکنيم استقبال  ،کنديمتصل م 

 م،يبهره بوده ا  یب  آن که تاکنون ازآن یواقع  یتهايظرف  ازميخواهياما م کارگران نباشد  آرمان تک تک يیجانبه گرا

 دايدست پ  شانيبه خواسته ها نگاه ما به کارگران هفت تپه است که   .نگاه مابه درون است ، حالنيا با .ميي نمااستفاده

  .مي گردیم دلسرد اخم وغضب آنها نه از و  ميشويم خردسند ادي زرانگي دقيتشو نه از .کنند

 ی خواست صنفني ادکهيدهيشماچگونه بخوداجازه م.خواست کارگران هفت تپه است  اراده وجهينت کاي سندیمي حکیآقا

تحمل نشده  که ميیمرارتها و چه کوششها ، حقني بدست آوردن ای کارگران براني،همنکهيا کما .دي کنیکارگران رانف

  .ندي نمایمقاومت م  همچون شمایدوستان اچه دربرابرن  وشي حق خوی کننده هاعييتض برابر اکنون چه در و .اند

 .رنديگ ،شيبدست خو اموررا زمام  ی کارگریشورا جاديا وبا تصرف کارخانه ها با کارگران ست؟يچ  شمانسخه اما

   انداختن کارگراننيا اي آورد؟ آیهت سرکوب کارگران فراهم نمج  راابهانهيآ  است؟ی فکرعملني حاضراطيدرشرا ايآ

 وخواست کارگران امروزاست تي واقعکاکهيسند ،الي وخدهي اکي است به خاطریرفتنياپذي آست؟ي نکيدئولوژيدردام ا

  ست؟ي شمابرعموم کارگران نیستي کمونشهي اندلي تحمنيااي کرد؟ آیرانف

 .دي کنی قضاوت میدرمورد جنبش کارگر  خود،ی جزم گرایدئولوژيا و ارهاي که براساس معنستيا  شمامشکل

من  .ستمي دارنهيحذف سرما من بدنبال نابودکردن و . خواهمی نمني چننيمن کارگرا .دي مانده ادهي اکي اليوهنوزدرخ

 ، قدرتمند قل و مستجادتشکليا من با .شمي شده خوماليمن جستجوگرحقوق پا .ستمين ... ویبرانداز ،يیرجايبدنبال تسخ

  . ستانمی رامشيحق خو

  

رخشان رضا  

١٣٨٧ ماهيد ٤  


