
 
 پاسخ درست، در مطلب قبلی نهفته است

)"هيات موسس"حاشيه ای بر جوابيه (  

 
     صدیق جهانی

، اساسا دو موضوع مشخص و بسيار روشن را 03/01/07 شنبهمطلب روز چهار
اگر . و دوم تشکل کارگران بيکار و اخراجی" هيات موسس"نخست، . تعقيب نمود

  مهمتر از و مطلبآنعنوان فرقه ای، به بار دیگر، با دقت و بدون هيچ گونه تعصب 
  تنهااین گاه متوجه می شوید که آنش توجه کنيد، مظمون شفافهر چيز به

گفته مطلب آن  زیرا در . ندارد به موضوع و اصولی خاص ربط که شماستجوابيه
درست بر عکس ادعای که مطرح . مجمع عمومی برگزار کرده اید"نشده که شما 

انتشار بيانيه اعالم و  85 دی ماه سال 22  قبل از روز7دقيقا   اید، آن مطلبنموده
                             .نشر یافته استاز جانب شما، " هيات موسس"موجودیت 
از لحن غير آنگاه وجه می کردید، با مقداری دقت به محتوای مطلب ت اگر بنابراین،

حتما در حين .  می کردیدرده اید، خوداریبکار بدر جوابيه تان اجتماعی که 
نوشتن جوابيه، فرض را بر اختالف زمانی و مصافت راه قرار داده اید و اگر نه تا این 

                                                . دست به قلم نمی بردیدغير مسئوالنهحد 
  ما در بطن اوضاع و احوالی زندگی می کنيم که دنيا به صورت یک دهکده،اوال

ر چنين دنيا و دهکده ای، خيلی سریع اخبار رویدادهای د.  استکوچک درآمده
" اتحادیه بيکاران"ی که شما در جهت ایجاد "هيات موسس" از جمله حرکات  وروز
.  همه می رسدتشکيل داده اید، قابل مشاهده و به اطالع" کارگران اخراجی"و 

بحساب می از این دهکده  عنصری را بعنوان  بندهپس می بایستی در ذهن خود،
) صدیق جهانی(  قرار می دادید که شاید نویسنده  اساسآوردید و فرض را بر آن
فراخوان  و" هيات موسس"مورد شاید ساعت ها در یا  و  از موضوع اطالع دارد

 .با همسرنوشتان خود تبادل نظر کرده باشد "اخراجی" و " بيکاراناتحادیه"ایجاد 
مگر می . شما در پيش گرفته اید، هيچ حالی نيستمراستش از متدلوژی که 

شد، اما مدتها قبل در مورد آن اظهار نظر با بی خبر پدیده ای  در موردشود کسی
؟ مگر آنچه که من در موردش اظهار کردم، رخ نداد؟                                  کند  

 "اتحادیه بيکاران"د  و ایجا"هيات موسس " فراخوان و تبادل نظر در موردنارسایی
گرایشی به  شما قضيه بدین شرح است کهاوال،  . آغاز گردیداز طرف خود شما،

 در رفتار ی که ذکر شد، واقعيت دوما،.موضوع سازمانيابی بيکاران برخورد کردید
 از با تعدادیحذف کارگران پيشرو و از سوی دیگر مشارکت بر اخيرتان مبنی 

به روشنی قبل لمس گویا و سطح شهر سنندج،  در بيکار و اخراجیکارگران 
  استوار بود که مبنابر آناز اینگونه حرکت، اساسا هدف اوليه شما سوما، . است

،  و یکی دو شهر دیگرحداقل در سطح شهر سنندجدست خود را جلو بياندازید و 
، تا بلکه از آن  ایجاد نمایدرا" اخراجی" و " بيکارناتحادیه"و " هيات موسس"

متحقق می چنين  مسابقه ای، اگر  .به حاشيه برانيدطریق کارگران پيشرو را 
زیرا در گام های . زیانبار بودانسجام و همبستگی طبقه کارگر شد، طبقا به حال 

.                          نخست، به فرقه گرای در درون جنبش کارگری دامن می زد  



 کارگران پيشرو رودرو قرار گرفت، بعدا از اما از آنجایکه که حرکت شما، با مخالفت
 موضوع سازمانيابی سوما،. کوتاه آمدید" اتحادیه"نحوه کار و تعجيل بر سر ایجاد 

 سال را 28کارگران بيکار و اخراجی تازه نيست و در جامعه کردستان حداقل تاریخ 
هيات "، تا آنجایکه به اختالفات هفته های اخير، مبنی برچهارما. پشت سر دارد

برگردد،  موضوع ... و " اتحادیه بيکاران" نحوه ایجاد بهو از سوی دیگر" موسس
 آمده، "هيات موسس "بر خالف آنچه که در جوابيه. بسيار روشن است
در حول و حوش ایجاد  و  کشور از داخل وخارج در کارگریمدتهاست که فعالين

هدف بنده هم دامن زدن .  با یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنند.. و تشکل بيکاران
                 .به اینگونه دیالوگ پيرامون سنت های پيشرو، زائد و غير کارگری بود

 ریشه  به، شيوه ای خيلی سازنده و طبقاتیبه  روشنی و، بهنوشته قبلیدر
آن موضوع که کارش امر و نهی کردن به فعالين جنبش کارگری است، اختالفات و 

جمعی از جانب کل بيکاران تر از آن، مشارکت وسيع و حرکت برخورد کرده و مهم
 در متد و متاسفانه، درجوابيه و اساسا.  مبنای چه باید کرد قرار داده بودمرا

 توجه چندانی  کارگریاتحادبه مسئله بکار برده، " هيات موسس"لحنی که 
لين  این دسته از فعا دیالوگ، نشان می دهد که ظرفيت و اینگونه.نکرده است
درس نگرفته و کماکان فرهنگ غير رادیکال و " کميته پيگری"می اناککارگری، از 
 .مانند یدک به دنبال خود می کشند سازمانيابی کارگران را پيرامون رفرميستی

این در حالی است که طبقه کارگر تجربه منفی گرایش رفرميستی را به درازی 
 به اميد اینکه .بار آن رنج می بردعمرش تجربه کرده و کماکان از الیه های زیان

به زایعه ای که گرایش رفرميستی بر پيکر جنبش طبقه کارگر  ،"هيات موسس"
فرود آورده، توجه کند و بجای اشاعه سنت های بروکراتيسم  و غير مفيد و هم 

 مبارزه ضد سرمایه داری را در تمام شئون زندگی در ،گام با کارگران پيشرو
                                                                        .ر دهددستور کار خود قرا
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