
 

 

"سازمان جهانی کار"  

منافع و حافظ کل  كارگران و كارفرمایان طبقاتی سازش برای یارگان

!است یسرمایه دار  

ر سال هئيتی رسمی ازطرف رژيم اسالمی تحت عنوان نماينده گان کارگران ايران به ژنو اعزام ميشود و اين ه

در زندان بوده و هستند و يا تحت فشار، پيگرد و  درشرايطی عملی ميشود که رهبران و نماينده گان واقعی کارگران يا

 . دستگيری قراردارند

 

در روند انطباق با سياست جهانی سرمايه داری، ادغام سرمايه ايرانی در سرمايه بين المللی و به تبع آن عضويت 

ی کارفرما، ايران در سازمان تجارت جهانی پيش شرطهايی از جمله رعايت اصول مربوط به روابط سه جانبه گراي

 .را دربرداشته است( آی ال او)" سازمان جهانی کار"دولت و کارگر در ايران و تاييد و برسميت شناختن اش توسط 

در کشوری مانند ايران مبارزه برای ابتدايی ترين حق و حقوق كارگران، جرم محسوب می شود، نه حق اعتصاب 

يندگان واقعی کارگران دائما با اخراج و زندان روبروند و در نما. كارگری وجود دارد و نه حق تشكل مستقل كارگری

سه "در واقع، . مقابل رژيم اسالمی، نهادها و هئيت اعزامی حكومتی را به عنوان نماينده كارگران معرفی می نمايند

 .در حکومت جمهوری اسالمی چيزی جز نشستن نمايندگان نظام سرمايه داری در سه طرف ميزنيست" جانبه گرايی

 

در حاليکه  .اسالمی به نام نماينده كارگران دراجالس سازمان جهانی کارشرکت ميکنند خانه کارگر و شوراهای

در . همزمان نمايندگان واقعی کارگران که برای مطالبات و خواسته های کارگری دفاع می نمايند در زندان بسر ميبرند

حاديه ايی و سنديکايی موجود با سياستهای راست ليبرالی و سطح جهانی و بين المللی هم  اکثر تشکلهای کارگری ات

سوسيال دمکراسی تخطئه شده اند و نمايندگان شرکت کننده آنها دراين اجالس يا گرايشات راست حاکم بر اين تشکالت 

" رسازمان جهانی کا"در متاسفانه محدود تشکلهای کارگری . کارگری ميباشند و يا مزدوران مستقيم بورژوازی اند

سياستی ضد کارگری و  ارگانسياست حاکم بر اين . نيستندارتجاعی و وابسته  ،هستند که آغشته به سياست راست

 ايجاد آنها زندگی شرايط بهبود در تغييری و نداشته کارگران ای پايه منافع به ربطی هيچ سياست اين .امپرياليستی است

، "سه جانبه گرايی"مقررات سازمان جهانی كار، حتی درتركيب  در نظر گرفت که طبقبايد اين نکته را  .است کردهن

و از آنجا كه برتری امپرياليستی بايد در همه جا از ! دولت دو نماينده، و كارگر و كارفرما هركدام يك نماينده دارند

چيزی شبيه . شودنظر قانونی هم ثابت شود، شورای اداره امور اين سازمان، از دوگروه با امتيازات متفاوت تشكيل می 

سازمان جهانی "يعنی نمايندگان دولتهای امپرياليستی، عضو دائم شورای اداره امور . شورای امنيت سازمان ملل

 !هستند و هر دو سال يكبار از بين بقيه دولتها، چند عضو غير دائم هم انتخاب می شوند"كار

 

 از كه دهد می هشدار ها حكومت به سيستم، اين داراقت جهت و یدار سرمايه سيستم چارچوب در "کار جهانی سازمان"

 کارگری سازمانهای بلكه كارفرمايی، سازمانهائ فقط نه كه است مدعی سازمان اين.نكنند ممانعت كارگران صنفی فعاليت

  .برگزينند را خويش ايندگاننم و کنند تدوين را خود های نامه آئين و اساسنامه آزادانه كه شوند برخوردار حق اين از نيز

 ايران کارگران .گنجد نمی هم "کار جهانی سازمان " صنفی های خواسته اين چوب رچها در حتی ايران کارگر طبقه اما

 ضمن .محرومند  87 و 78های نامه مقاوله های نامه مقاوله طبق اعتصاب حق و  خود صنفی تشکلهای حق از حتی

 که اسالمی شوراهای و کارگر خلنه کارگران، واقعی نمايندگان شناختن برسميت بدون هک "کار جهانی سازمان" افشاگری

 در ها نامه مقاوله رعايت عدم به هم را سازمان اين سکوت بايد شناخته، برسيمت را باشند می کارگری ضد ارگانهای

 حقوق و حق رابطه اين در سالمیا جمهوری که نمود مجبور را ارگان اين و نمود افشاء  ايران کارگر طبقه با رابطه



  تشكالت امور در حكومتی مقامات كه است آن مخالف سازمان اين که اين بر تاکيد با و بشناسد برسيمت را کارگران

 تقبيح خود گزارشات در را شود حقوق اين محدوديت به منجر که ای مداخله گونه هر رو اين از و كنند دخالت صنفی

 ايران کارگر طبقه به اسالمی یجمهور اجحافات مقابل در خود اجالس در کارگری ضد رگانهایا قبول ضمن اما ،ميکنند

 اختيار در امكانی نيز  "کار جهانی سازمان " ساالنه های گردهمائی که، است مبنا اين بر .ميکند اختيار سکوت ماتما

 حقوق كسب برای را مبارزاتی و سازند خود طبقه حقوقی بی به متوجه را عمومی افكار كه دهد می قرار كارگرئ فعالين

   .بزنند دامن خود

 

اين نهاد از اين نظر به امور سنديكايی و کارگری و حيطه قوانين كارمی . يك نهاد سياسی است" سازمان جهانی كار"

و تاسيس اين نهاد در بد. پردازد كه منافع سياسی معينی را در سراسر جهان  برای بورژوازی تامين و تضمين ميكند

، ولی از آنجا كه سياست جهانی دچار تغيير و تحوالتی شده است حيطه ده كشورهای امپرياليستی فعال بوددر محدو

نقش سياسی كه تا به حال اين . تعيين قوانين و مقررات و مداخله و نفوذش را به همه كشورها گسترش داده است

يكی از اهرم های  "سازمان جهانی كار". ی آشکار و روشن استسازمان در سطح بين المللی بازی كرده به اندازه کاف

 . مهم بلوك غرب در دوران جنگ سرد عليه بلوك شرق بود

 

کارگران فقط با اتکاء به نيروی خود و ايجاد تشکلهايشان خواهند توانست از فشار و تهديد و سرکوب دولتی ممانعت 

حتی تحقق ابتدايی . ن هيچ تخفيفی به سرمايه داران و دولت ندهندبعمل آورده و همچنين در زمينه استقالل تشکلهايشا

بر سر ميز . استمستقل و آزاد کارگران تشکلهای ايجاد و آشتی ناپذير ترين خواسته های کارگران در گرو مبارزه 

 تخطئه بود بيش نخواهد توطئه ايی ، اجالسها، مذاکرات و توافقات،چانه زنيها بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران

    .و سركوب و فالكت بيشتری را برای كارگران بدنبال خواهد داشت
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