چند نکته در مورد سخن ِ◌ آ خر يک رھبر کارگری
رضا رخشان در مطلب ِ "يارانه ھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی" با امضای "رضا رخشان رئيس سنديکای
کارگران نيشکرھفت تپه و به تاريخ ِ /٢٠آبانماه ١٣٨٩/منتشر کرده است  .ايشان در اين مطلب که بر من
خواننده معلوم نيست آيا نظر سنديکاست ويا صرفا نظر نويسنده است ،رسم الخط خاصی بکار می گيرد،
ايشان گاه با استفاد از واژه گانی چون "به نظرم" و "قصد من"  ،به فرديت تعلق اين نوشته گواھی می دھد
و گاه با اشاره ھايی چون "می دانيم" خواننده را به اين ايده که مالکيت جمعی براين نکته نظرات قائل باشد
سوق می دھد .البته يک پرسش ِ بديھی اين است که اگر اين نوشته نظر شخص رضا رخشان است ،پس چه
حاجت به عنوان کردن رياست سنديکا که موجب سوء تفاھم شود.
ايشان برای اين که ما را شير فھم کند که قضيه ی يارانه ھا از کجا آب می خورد ،به صحرای بلوک شرق
می زند و تعداد کشورھايی را که بعد از فروپاشی اين بلوک به "نظام سرمايه داری و گاھا ليبرالی"
اضافه شدند را چھل و يا پنجاه اعالم می کند " :بطوری که اندکی بعد نزديک به چھل ويا پنجاه کشورجھان به نظام
سرمايداری وگاھا ليبرالی ملحق شدند"  ،اما بيشتر در اين مسئله تدقيق نمی کند و واکاوی داليل شکست بلوک
شرق را به "فرصتی ديگر" وا می گذارد .اما از "تحليل" مسائل و مشکالت اقتصادی ايران نيز غافل نمی
ماند و گذری ھم به "انتخابات دھم" می کند و با اين جمالت خواننده را کيش و مات می کند. ":
>>" بخاطرھمين بود که در زمان انتخابات سال گذشته ) (88دولت احمدی نژاد بشدت ازطرف طيف کارگر
و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت .قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پيروزی دولت دھم
نقش مھم واساسی داشته است .و اﯾن نشان میدھد که حداقل بخشھای وسيعی از کارگران اﯾن دولت
را را بر دولتھای نوع قبلی ترجيح می دادند.
امروز در اﯾران ،بخشھای نسبت ًا گسترده ای از کارگران می توانند با پس اندازکردن ھفت الی ھشت ماه
دستمزد خود صاحب خودروی آبرومندی بشوند<< ".

نويسنده ضمن گله گذاری از برخی از "چپ ھا" که در "نقد ھای غير منصفانه" از دولت دھم ،با دست
راستی ھايی چون نوری زاده و سازگارا ھم صدا شده اند ،وضعيت معيشتی کارگران ايران را به مراتب
بھتر از "چين ِ باصطالح کمونيستی" می داند .معلوم نيست چرا آقای رخشان سنگ صحت انتخابات
احمدی نژاد را به سينه می زند ،که کوس رسوائی آن بر ھر بام و برزن کارگری و غير کارگری زده شده
است؟ و اصوال مستندات اين ارزيابی ھا کجاست؟ آن کارگرانی که ما خبر اعتصابات و مبارزات شان را
دست به دست می کنيم ،صحبت از سوز سرمای ناکار کننده ی سرمايه داری وحشی اسالمی می زنند که
حقوق و مزايای کارگران را ماه ھا نمی پردازد و وقتی کارگران خاتون آباد ِ شھر بابک ،که از ھفت تپه
ھم بسی دور نيست ،اعتراض می کنند به گلوله شان می بندند .آقای رئيس صحبت از "بخش ھای نسبتا
گسترده ای از کارگران" می کند که گويا حقوق و مزايای اشان نه تنھا به موقع داده می شوند ،بل چنان
آبرو مند است که با پس انداز صرفا ھفت الی ھشت ماه اين مواجب ِ بخور و نمير ،می توانند صاحب خود
روی آبرومندی بشوند.
به حداقل ِ دستمزدھا مصوب "دولت نھم و دھم" که آقای رخشان اين سنگ دفاع از آن را به سينه ی
برھنه ی کارگران می زند ،نگاه می کنم و شاخص قيمت ھا و نرخ تصاعدی کاالھا و قيمت سر سام آور
اتوموبيل و يا خود روی آبرومند ِ آقای رخشان را مقايسه می کنمُ ،ک َميت استدالم لنگ ِ لنگ است .فقط
آرزو می کنم که شايد اين حرف ھای آقای رخشان نيز مانند ھمان حر ف ھايی که به آقای اسانلو از زندان
در آستانه ی انتخابات خرداد  ٨٨نسبت دادند ،و گفته می شد که آن حرفھای بازجويانش بوده است ،از آن

خود او نباشد .منصور اسالو ،اگر ھم آن "پيام تلفنی" از خود او بوده باشد ،صرفا از کارگران می خواست
که در انتخابت شرکت کرده و به برنامه ی کانديداھائی که خواست ھای آنان را منعکس می کنند رأی
دھند .اگر ھم اين پيام را ايشان خود انشاء کرده بود نشانه ی يک توھم تاريخی است که نمونه ھايش زياد
بوده است ،اما ايشان جمھوری اسالمی را مدينه ی فاضله ئی که کارگران صرفا با پس انداز کردن) البد با
امساک از ولخرجی( به رفاه ايده آل برسند ،توصيف نکرد .اگر ھم حرف ھای ايشان موجه باشند و
"اکثريت کارگران" به احمدی نژاد و دولت نظامی اش رأی داده باشند ،ابطال اين نظريه ی خام است که
گويا کارگران بالفطره انقالبی اند .کارگر ِ نا آگاه نيز مثل ھر قشر ديگری می تواند تحت تاثير فاکتور ھای
محاط بر حيات اجتماعی اش اغوا گردد و برعليه منافع طبقه ای خودش اقدام اجتماعی کند ،چنان که
بخشی از طبقه ی کارگر در آلمان سال ھای  ،١٩٣٠تحت تأثير ِ ايده ھای سوسيال شونيستی ھيتلر به
حزب سوسيال ناسيونال )نازی( رأی داد.
آقای رئيس سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه اما ،در آخرين پاراگراف نوشته ی خود به عينه تتمه ی
نبوغ خود را در درک شرايط بغرنج کارگران ايران نشان می دھد:
>> "
سخن آخر :امروز از لحاظ تشکل يابی اوضاع بسيار بھتر از گذشته می باشد .اگر کسی در دھه شصت و ھفتاد در روياھای خود ھم نمی توانست سنديکايی
تاسيس نمايد بطوريکه بعداز انقالب که منجربه تعطيلی سنديکاھا و شوراھای کارگری شد امکان ايجاد تشکل کال از بين رفت بخاطر فشارھای زيادی که
وجودداشت .در سالھای گذشته ابتدا سنديکای واحد و سپس سه سال بعد سنديکای ھفت تپه توسط کارگران بوجود آمدند .اين کار امروز ھم ھزينه دارد.
بااينھمه راھی به جز پرداخت اين ھزينهھا نيست و ھر چه تعداد تشکلھای کارگری بيشتر شود ،اين ھزينهھا نيز کمتر خواھند شد .ما درسنديکای ھفت تپه
اين ھزينهھا را پرداخت کرده ايم .با اينکه تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من ھم با پرونده سازيھای متعددی روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به
زودی راھی زندان خواھم شد ،با اينھمه شرايط را برای فعاليت کارگری مناسب می بينم .ھمبستگی کارگران با ھمديگر میتواند اين ھزينهھا را قابل تحمل
کند .البته بشرط اينکه اين فعاليتھا لزوما کارگری باشد نه اينکه به انحراف رود ويا بار سايرجنبشھای اجتماعی را به گردن نحيف خود بيندازيم .ويا وظيفه
اپوزيسيون را برای تشکلھای کارگری قائل شويم .من نمی دانم درپس امروز چه می شود ولی انچه که مھم است ،اين واقعيت که ،امروز خوشبختانه ھنوز
در ايران جان ھيچ فعال کارگری در خطر مرگ و ترور نيست و اوضاع ما با کشورھايی مثل کلمبيا و السالوادور قابل مقايسه نيست چرا که دراين
کشورھا بيشترين آمار ترور فعالين کارگری وجود دارد .امروز ھرفعال کارگری بااين ادعاکه امکان فعاليت کارگری نيست ،بواقع بجنبش کارگری جفا
کرده است.
پيروزباشيد
رضارخشان رئيس سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه
/٢٠آبانماه<< "" ١٣٨٩/

به ديگر سخن ،نويسنده با طمانينه از ھزينه ھای فعاليت ھای کارگری سخن می گويد ،اما شاکر است که
اوضاع به آن سياھی ھم که فکر کنيد نيست .و سپس با لحنی مألوف به مخاطبين اش که ھم می توانند
کارگران فعال باشند و ھم امنيتی ھای که عن قريب در نقش بازجو يا دادستان و يا زندانبان ايشان را به
خاطر سرپيچی از "خط قرمز ھای نظام" مورد مؤاخذه قرار دھند ،می نويسد .لحنی که در تمام اين نوشته
مستتر است ،می گويد که کار خودتان را بکنيد! به ساير جنبش ھای اجتماعی کاری نداشته باشيد! و بار آن
ھا را به گردن خود نياندازيم که انحراف است .می گويد که خوش بختانه ھنوز در ايران جان ھيچ فعال
کارگری در خطر مرگ و ترور نيست! و به آن ھا می گويد که به شما ربطی ندارد که دانش جويان زير
خطر اعدام به سر می برند ،شما در خاک ريز ھای نظام قدم بر داريد کسی کاريتان ندارد! به شما چه که
قريب سی نفر در زير خطر اعدام قرار دارند ،فرزاد کمانگر فعال کارگری و کرد اعدام شد ،رژيم
جمھوری اسالمی او را قصاص ترور کردند ،شيرين علم ھولی را ترور ِ قصاص کردند ،اما اين مسئاله
ربطی به کارگران ندارد" ،سياه نمائی" نکنيم! و سخن گوی کميته ی حقوق بشر رژيم که رھبری آن را
فقط يکی از سه برادر الريجانی بر عھده دارد ،می گويد که در ايران کسی به خاطر مسائل سياسی اعدام
نمی شود! دو برادر يگر نيز که ھر يک در رأس يک قوه قرار دارند ھم ھمين را می گويند! زينب جاللی

و حداقل بيش ازده نفر از فعالين مدنی ِ ساير جنبش ھای اجتماعی با احکام اعدام در سياه چال ھای رژيم
به سر می برند و برادران الريجانی می گويند در ايران کسی اعدام نمی شود ،صرفا قصاص می گردند! و
الجرم رئيس سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه نيز ھم ھمين را می گويد ،به نرمش خوئی خاص ِ خود
می نويسد :اين جا کلمبيا نيست! اين جا السالوادور ھم نيست! جان ِ ھيچ يک از فعالين کارگری در خطر
نيست)البته اگر صحت داشته باشد که جای خوش بختی دارد(  ٧الی  ٨ماه پس انداز کنيد! البد کرايه خانه
ندھيد!) شايد رضا رخشان بخواھد به ما بگويد که دولت ھای نھم و دھم مشکل ِ مسکن ُ کارگران را حل
کرده است( و خودروی آبرومند ِخود را تھيه کنيد! و کشک خود را بسائيد و به ديگران نيز کاری نداشته
باشيد! چين باصطالح کمونيستی را ببينيد! نقد غير منصفانه نکنيد! و زياده خواھی نکنيد و عبرت بگيريد!
بشتابيد و در سنديکا ھا داخل شويد ،و گرنه ،به جنبش کارگری جفا کرده ايد!
در خانه اگر کس ھست ،يک حرف بس است!
کيوان سلطانی

