
"کارگران اخراجی"و " اتحادیه بيکاران"پيرامون فراخوان ایجاد   
 
 صدیق جهانی

 بعنوان  منشعب شده بودند، هم اکنون"کميته پيگری"ی که اخيرا ازکارگرتعدادی از فعالين 
 شهرهای تهران، کرمانشاه و در سطح" اتحادیه بيکاران" تحت عنوان تشکلی "هيات موسس"

با تعدادی از بيکاران تماس گرفته و قرار بر این این جمع .  انداعالم موجودیت کرده، سنندج
 .نمایند، برگزار  خود را در شهر سنندجاولين مجمع عمومی،  85  سالدی ماه22روز است که 

.                                    در این رابطه الزم دانستم نکاتی را با این پيشروان در ميان بگذارم  
 بر داشته اند، از دو "اتحادیه بيکاران" ایجاد  در جهتسته از فعالين کارگری،گامی که این د

بطور و دور تازه ای بخود گرفته  بيکار سازی ها پدیده نخست،. زاویه قابل بررسی است
 . ملحق می شوندلشکر بيکاران  دسته دسته از کارگران بهروزافزون مشاهده می کنيم که

 کمک هزینه های اجتماعی مانند  متاسفانه جامعه ایشرایط و چنين درذکر است که به الزم 
پس و . ، که کارگران بيکار از آن طریق امرار معاش نمایند وجود ندارد... و سيستم سوسيال

 کارگری مبنی بر ایجاد تشکل  اقدام این دسته از فعالينبطور ساده به آن نتيجه می رسيم که
 نيست، بلکه صحت  شده تنها بر سر زندگی فرد بيکارینگران زیرا . گامی به جلو استبيکاران

ميليون ها انسان است که اساسا به اشتغال فرد و یا افراد بيکار بر سر زندگی و سرنوشت 
 کارفرماها و دولتمردان از سوی دیگر، تجربه تا به امروز ثابت کرده که. دشده، وابسطه ان

  پيدا می کنند و نهکارنه  ، شدهفرد بيکاربه خاطر چالش های فردی این یا آن ، سرمایه دار
در حال حاضر، . می گيرنددر نظر  اجتماعی برایشان بطور ماهانه  و یا کمک هزینهبيمه بيکاری

 و خانواده هایشان را در  کارگران فقر و فالکت اقتصادی مانند خوره زندگیهمه به آن واقفيم که
          . استو مرگ و ميرهای تدریجی قرار دادهخود تنيده و آنها را در برابر وضعيت دهشتناک 

را ایجاد نمایند، بر " اتحادیه بيکاران"طبعا حرکت این دسته از فعالين کارگری که در تالش اند، 
 زیرا بدون . کنونی و مهمتر از آن پایان دادن به زندگی دهشتناک بيکاران استگرفته از وضعيت

دوم، در کنار نقطه قوتی  .بيکاران بهبود نمی بخشدتشکل و فعاليت متمرکز و جمعی زندگی 
 ایجاد تشکل بيکاران برای نمونه، طرفداران ایده. که ذکر شد، نارسایی هم به چشم می خورد

 ...  و سنندجشهر   از فعالين و بيکارانتعداد بسيار کم و انگشت شماری با و کارگران اخراجی
تنها در  این در حالی است که .ميان گذاشته اند تماس گرفته و این مسئله مهم و مبرم را در

همانطور که تجربه  سوم،. شهر سنندج، ده ها فعال و از سوی دیگر لشکری بيکار وجود دارد
ثابت کرده، اینگونه نارسایی، از طرفی سکتاریزم را در ميان کارگران رواج می دهد و از سوی 

 سد  به چنين تشکلی آنهايکار جهت پيوستندیگر راه را پيشاروی ميليون ها کارگر اخراجی و ب
را " اتحادیه بيکاران "،بعنوان هيات موسس" ما"ممکن است در جواب گفته شود، . می کند

اینگونه سبک کار هيچ  .ایجاد می کنيم و بعدا از عموم کارگران انتظار داریم که به آن بپيوندند
تاریخ  فعالين این  اگردر این رابطه،. ربطی به سوخت و ساز جنبش کارگری نداشته و ندارد

، آنگاه ندنافت و خيزهای طبقه کارگر نه تنها ایران و کردستان، بلکه سطح بين الملی را ورق بز
هرگز نمی تواند تشکلی بسازد  نتوانسته و  راهیچنين  از تابحال کسی کهمتوجه می شوند

 این  از اینرو پيداست که.ل نمایدبه خود وصکه عموم کارگران و یا بخش چشم گيری از آنها را 
                      .اشتباه گرفته اندکار فرقه ای  تشکل توده ای کارگران را با دسته از پيشروان،

هفت خان رستم پيشاروی الزم نيست " اتحادیه بيکاران"برای تشکل کارگری، بخصوص 
آن است که در بر گيرنده  دراساسا هنر چنين تشکلی . کارگران اخراجی و بيکار گذاشته شود

و تنگ نظری اما در تشکل های فرقه ای، معيارها  متفاوت و بر مبنای . عموم بيکاران باشد
در سوخت و اما . که قبال از طرف فالن ليدر تعين شده استطراحی شده هفت خان رستمی 

 اگر .ای نمی برد بيگانه، مردود و مهمتر از آن کار را بجسازهای درون جنبش کارگری ليدر بازی
ما بتوانيم، اینگونه فرهنگ های مخرب سکتاریستی را از درون جنبش کارگری بيرون برانيم، 

.  تبدیل می شود بر مبنای طبقاتیآنگاه معيارها به رفاقت، همبستگی و تصميم گيری جمعی
ودن  و یا فراخوانی، ناروشن ب چنين تشکلیکی از علت های عدم پيوستن این یا آن کارگر به

                                 .قضيه و اساسا ترس از سکتاریزم و بهره برداری نامشروع از آن است
:کالم آخر  



 نفره و چنده و شرایطی که ميليون ها کارگر بيکار و اخراجی وجود دارد، هيات موسس عدر جام
ریف کردیم، پاسخ  ازش تع قبالنمی تواند به نيازمندی کههرگز   نفره،60یا مجمع عمومی 

در ميان کارگران وسيعا به بحث و تبادل نظر زیرا الزم است که ایده تشکل بيکاران، . بدهد
برای تحقق چنين هدفی الزم است که یک مجموعه سمينار و مجمع عمومی . شودبگذاشته 

. يردکه قبال برایش کار شده و به اطالع عموم بيکاران این یا آن شهر و روستا رسيده، صورت بگ
  از و مهمترم بر سنت های غير کارگری غلبه نمایميدر جریان اینطور حرکتی است که می توان

  اینطور جنبشی است که اتحادیه  راه انداختندر بطن.  تشکل مورد نظر خود را بسازیم،آن
اتحادیه ای که خارج از این مناسبات و با مشارکت . بيکاران شکل طبيعی بخود می گيرد

در گام لذا الزم است که این فعالين،  .بجای نمی بردرا  شکل بگيرد، راه کارگرانمحفلی از 
 انتظاری، درک معنی عملی چنينطبعا منظور و .  بعدی، دامنه کار خود را گسترش دهندهای

ابتدائی ترین نحوه ایجاد . وسيع و واحد از تشکل مورد نظر و از سوی دیگر نحوه ایجادش است
                .شارکت وسيع کارگران و مبتنی بر مجمع عمومی می باشدیک تشکل کارگری، م
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