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  برای ما کارگران در اتحاديه سراسری 

 مالحظه ای استهر منفعت ومنفعت طبقاتی مان مقدم بر
  )راسریاتحاديه سره استعفای آقای بهزاد سهرابی ازبادر(

  
                         اتحاد                 ماه هشتاد و ششمرداد م هشت                                                                            

  

  برای ما کارگران در اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار

 هر منفعت و مالحظه ای است منفعت طبقاتی مان مقدم بر

  )راسری کارگران اخراجی و بيکاراتحاديه سره استعفای آقای بهزاد سهرابی ازبادر(

 
اخيرا آقای بهزاد سهرابی، طی بيانيه ای بر روی سايتها استعفای خود را از اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و 

بيکار اعالم کرده است، هر چند که استعفا از هر تشکلی تحت هر شرايطی حق مسلم هر انسانی است اما مسئله مهم 

تعفای فردی با رويکرد زدن اتهاماتی به يک تشکل کارگری، آنهم در شرايطی که بورژوازی در اين ميان آنست که اس

حاکم بر ايران کمر به سرکوب جنبش کارگری بسته و هرگونه اقدام غير متحد کننده ای بشدت به ضرر جنبش 

  !کارگری تمام ميشود، بدنبال چه منفعتی است

ن ابراز تاسف عميق از اين اقدام آقای بهزاد سهرابی، با عنايت به  اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ضم

اينکه ايشان در بيانيه استعفای خود مطالبی را خالف سنت حاکم بر اين اتحاديه بيان داشته است، الزم ميداند تا در اين 

  .رابطه بطور خالصه نکاتی را رو به افکار عمومی اعالم نمايد

 داليل استعفای خود را کتبا به هيئت مديره ٨۶ خرداد ١٠در مورخه "م کرده اند که  آقای بهزاد سهرابی اعال-١

اما متاسفانه اتحاديه اين : "و در ادامه می نويسد" اتحاديه تحويل داده و از اتحاديه در خواست مجمع عمومی کردم

صورت کتبی عنوان نمودم در فرصت را به من نداد تا بتوانم بر سر موضوعاتی که مشخصا در استعفا نامه خود به 

  ."مجمع مطرح کرده و بحث کنيم

آقای بهزاد سهرابی به عنوان عضو هيئت مديره اين اتحاديه که منتخب مجمع عمومی اين اتحاديه می باشد با توجه به 

حاديه را نيز اينکه پس از لحظه  انتخاب تا کنون هيچ فعاليتی را در اين اتحاديه انجام نداده است احتماال اساسنامه ات

مطالعه نکرده است تا بداند که مجمع عمومی اين اتحاديه سالی يکبار برگزار ميشود و در صورت لزوم بر طبق 

 بلکه به درخواست کتبی و امضا يک سوم اعضا، دو سوم بازرسان و يا نه به درخواست يک نفر،اساسنامه، 

لذا هيئت مديره . عمومی فوق العاده برگزار ميشوددرخواست نصف بعالوه يک نفر از اعضای هيئت مديره، مجمع 
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اين اتحاديه نميتواند با درخواست يک نفر اقدام به برگزاری مجمع عمومی بنمايد که آقای بهزاد سهرابی آنرا در بيانيه 

از طرف ديگر هيئت مديره اتحاديه . اش به عنوان عدم فرصت دادن به ايشان در اين اتحاديه  مطرح کرده است

سری کارگران اخراجی و بيکار در راستای تامين خواستها و نظرات تک تک اعضا و ابراز وجود آنها در فاصله سرا

مجامع عمومی اين اتحاديه، اقدام به برگزاری گلگشتهايی کرده و اعالم نموده است که اين گلگشتها برای اتحاديه به 

حثها و نظرات خود در ساز و کار فعاليتهای اتحاديه مثابه مجمع عمومی می باشد که طی آن تک تک اعضا با طرح ب

اما با اينحال و با اينکه آقای بهزاد سهرابی در جريان برگزاری اين گلگشتها قرار گرفته . دخالتهای موثرتری بکنند

  ؟  !بود از شرکت در آنها خودداری کرد

ان اعالم کرد که با توجه به اينکه در رابطه  هيئت مديره اتحاديه پس از طرح استعفای آقای بهزاد سهرابی به ايش-٢

با پذيرش استعفای اعضا در اساسنامه اتحاديه، هيچ اختياری به اين هيئت مديره داده نشده است لذا پذيرش استعفای 

وی و اعالم رسمی آن در صالحيت اين هيئت مديره نمی باشد و اين امر فقط در مجمع عمومی اين اتحاديه قابل طرح 

با توجه به ساز و کاری که ( بدليل اينکه تاکنون هيچ درخواستی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده است لذا

از سوی مسئولين اين اتحاديه دريافت نشده است مجمع عمومی عادی )  در اساسنامه برای برگزاری آن قيد شده است

تواند با شرکت در آن استعفا داده و داليل آنرا را در اتحاديه کماکان در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و ايشان مي

  .مجمع عمومی اعالم نمايد

 عليرغم اينکه آقای بهزاد سهرابی از لحظه عضويت و انتخاب به عنوان عضو هيئت مديره و سپس انتخاب به -٣

ت و عليرغم اينکه ايشان عنوان خزانه دار اتحاديه، ذره ای فعاليت در راستای وظايف خود در اين اتحاديه نداشته اس

 سه مرتبه شرکت در جلسات اعضای هيئت مديره و طرح بحثهايی از قبيل انتصاب برخی از اعضای -به جز دو 

هيئت مديره به احزاب و مباحثی از اين دست انجام نداده و در عين حال که اين بحثها با مخالفت يکپارچه و شديد 

ينحال، اين اتحاديه بنا بر ماهيت کارگری خود و بنا بر اينکه هيچ مالحظه و اعضای هيئت مديره مواجه شده است، با ا

منفعتی را مقدم بر منفعت طبقه کارگر  که همانا احترام به حقوق فردی انسانها يکی از پايه های اصلی آن است، 

اديه و طرح استعفايش برسميت نمی شناسد، لذا  از همينجا از اقای بهزاد سهرابی  برای شرکت در گلگشت آينده اتح

)  در صورت برگزاری(در حضور اعضای اتحاديه و نيز شرکت در مجمع عمومی عادی يا مجمع فوق العاده 

اتحاديه دعوت بعمل می آورد و اميد آن دارد تا ايشان با شرکت در گلگشت و يا مجمع عمومی اتحاديه، استعفای خود 

  . صالح ميداند به اعضای اتحاديه منتقل نمايدو داليل آنرا به شکل دلخواه و آنگونه که خود

   

  با آرزوی موفقيت و بهروزی برای آقای بهزاد سهرابی

  ۶/۵/١٣٨۶اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار 
www.ettehade.com  

k.ekhraji@gmail.com  
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  "اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار"اطالعيه استعفا از 
  

  بهزاد سهرابی  
  

اتحاديه کارگران اخراجی و "جهت اطالع فعالين کارگری و دوستانی که در مورد عضويت و يا عدم عضويت من در 

 ١٠/٠٣/٨٦دانم که جهت روشن شدن اين موضوع، متذکر شوم که من در مورخه  اند، الزم می سئوال پرسيده" بيکار

  . م کردماعال" اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار"رسما استعفای خود را از 

، داليل استعفای خود را کتبآ تحويل هيئت مديره اتحاديه جهت اطالع کليه اعضاء ١٣٨٦ خرداد ماه ١٠من در تاريخ 

نمودم و همچنين از اتحاديه درخواست مجمع کردم تا به اين صورت بتوانم داليل استعفای خود را به اطالع اعضا 

اما متاسفانه اتحاديه اين فرصت را به .  شايسته و سازنده خود می شديمبرسانم که نهايتا برسر آن مباحث وارد گفتگوی

من نداد تا بتوانم بر سر موضوعاتی که مشخصا در استعفانامه خود به صورت کتبی عنوان نمودم در مجمع مطرح 

  . کرده و بحث کنيم

داد و   انعکاس می  دوستان برایرسمآ   من را   می بايست استعفای هر چند اين امر کامال بديهی بود که خود اتحاديه

  اما متاسفانه اتحاديه اين ابتدائی ترين امر ممکن را انجام. دالئل اين استعفا را جدا از صحت و سقم آن عنوان می نمود

  .نداد، که اين خود نمونه ای ديگر از رياست طلبی و عدم درک واقعی از يک تشکل کارگری است

        

  

  با تشکر 

  بهزاد سهرابی 

  ش ماه هشتاد وشدوم مرداد

  

 


