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ا اوبامامي پی کار و رسالت اجرایسازمان جهان  

 
١٣٨٨ فروردين ٢٣شنبه يک                                                                          ی جنبش لغو کار مزدنيفعال               

  

شرائط روز دنيای سرمايه داری به ويژه با طغيان موج بحران در شيرازه حيات اين نظام نياز دولتمردان همه قطب 

 مسلط سرمايه جهانی به ويژه امريکا و شرکای غربی او را به نقش آفرينی دولت هار و جنايتکار بورژوازی های

در عراق، در افغانستان، در خليج، در لبنان، در فلسطين، در تحکيم پايه های نظم .  پيش باال برده استايران بيش از

ضرورت بيش از پيش سرمايه جهانی و اعمال اين نظم بر چند ميليارد کارگر دنيا، جلب همکاری جمهوری اسالمی 

د که برنامه اتمی ايران از اين پس به ديده همه شواهد حکايت از آن دار. روز حاکمان قدرقدرت سرمايه گرديده است

اغماض نگاه خواهد شد، نقش اين اختاپوس هار سرمايه در منطقه خليج کم و بيش پذيرفته خواهد شد و خيلی کارهای 

اينکه .  همه اين مسائل را در بر دارد٣ به عالوه ٣پيام اوباما و مذاکرات اخير سران . ديگر صورت خواهد گرفت

 خواهد شد، سرکشی همه تناقضات اين روند چه سرنوشتی خواهد يافت و ساير مؤلفه ها و مباحث روند کار چه

. ما بعدها مسلمًا به اين کار خواهيم پرداخت.  نيستند کوتاهاطالعيهمربوط به اين رويداد عجالتًا موضوع بحث اين 

استا از سوی قطب های قدرت  گفتگو بر سر نقشی است که در همين ر.موضوع ديگری است اين چند سطر هدف

  . سرمايه جهانی به سازمان جهانی کار و سران اين نهاد مزدور نظام سرمايه داری محول گرديده است

سازمان جهانی کار آنچنان که اقتضای رسم و سنت و فلسفه وجودی او به مثابه يک نهاد اعمال قدرت و بربريت 

 طبقه کارگر بين المللی است رياست اجالس ساالنه ر مزدی هر جنب و جوش سوسياليستی و ضد کاسرمايه عليه

امسال اين پست را به يکی » آی ال او«. خود را هر سال به يکی از دولت های سرمايه داری عضو واگذار می کند

صريح تر بگوئيم اين پست . و البته فقط يکی از هارترين و بربرمنشانه ترين و سفاک ترين اين دولت ها سپرده است

 برلوسکونی، به رسوالن خاص احمدی  به جای احاله به نمايندگان ويژه آقای جرج بوش، تونی بلير، سارکوزی،را

نه شده است، چرا در طول سی سال گذشته اين سمت چرا اين گو. نژاد و ولی فقيه بورژوازی ايران حوالت داده است

صالحيت اين حتی  »آی ال او« موارد سران به سفيران دولت اسالمی سرمايه احاله نمی گرديد، چرا در برخی 

 را مقام خاص اصلح و همان سفيراندولت متبوع  برای حضور هم قابل گفتگو می دانستند اما اينکسفيران را 

ارجح برای کسب کرسی رياست نشست سازمان جهانی کار نثار می کنند؟ چرا جمهوری اسالمی مورد انتقاد 

را  راست سنديکاليست  های رفرميست شايد گردد؟ آری اينها سؤاالتی است کهديروزی يکباره از انتقاد مبری می

سازمان جهانی کار .  سطح شعور طبقاتی بسيار روشن استکمترينگيج کند اما پاسخ آن برای هر کارگر دارای 

خشی از ب. هويتی معلوم الحال داردسازمان اين .  آن کند که سرمايه می خواهد فقطمأمور است و معذور و بايد

 که در دل شرائط تاريخی معينی پديد آمد  است سازمانی.سرمايه داری عليه کارگران دنيا استساختار نظم و قدرت 

تا از يکسوی هر بارقه حيات جنبش سوسياليستی و ضد کار مزدی کارگران دنيا را زير عرابه رفرميسم راست 

ت روز ميان دو قطب عظيم دنيای سرمايه داری به نفع سنديکاليستی از تابش باز دارد و از سوی ديگر در مجادال



اين سازمان پديد آمد تا در کنار ارتش و پليس و زرادخانه های نظامی و . يکی وعليه ديگری دسيسه چينی کند

سازمان های اختاپوسی جاسوسی سرمايه بازوی زور ديگری برای به ثمررساندن کودتاهای کاخ سفيد در امريکای 

، تقال و توطئه کندجاودانگی سرمايه داری برای تضمين اهای ديگر باشد، اين سازمان به وجود آمد تا التين و همه ج

و بر سکوی فتوحات خود عليه کمونيسم و تالش نمايد و ترفند ببافد جنبش کمونيستی طبقه کارگر برای خاکسپاری 

  ممتازاداش و پست و مرتبت و موقعيتکارزار ضد کار مزدی توده های کارگر از سران سرمايه صله و انعام و پ

کار پديد آمد تا پاسدار منافع قطب مسلط سرمايه در جهان باشد، مصالح و منافع اين سازمان جهانی . دريافت دارد

قطب را به طبقه کارگر همه کشورها ديکته کند، در اين راستا به نفع اين دولت يا در نقد آن دولت سرمايه اتخاذ 

ردگان مزدی سرمايه  اين دخالتگری ها را با اصل دفاع از حريم قدرت نظام سرمايه داری عليه بموضع نمايد و همه

سازمان جهانی کار به وجود آمد و وجود دارد تا در اجرای اوامر مطاع واشنگتن دست در دست اربابان . همساز کند

را از پلکان قدرت سرمايه باال برد و بر سکوی رئيس » لخ والسا« کليسا کثيف ترين مزدوران سرمايه  از نوع 

يان کاخ سفيد و رقبای کارگرکش و هار و درنده ديگرش بالفاصله به بروز تعارض مجمهوری بنشاند، تا به محض 

کارگران را بلند کند و وق سنديکاليستی و حق سنديکاسازی  دفاع از حق دروغنفع قطب مسلط وارد ميدان شود، پرچم

 سازمان. در منجالب مجادالت ميان دولت های درنده سرمايه داری به خاک بسپاردجنبش کارگری کشورها را 

جهانی کار وجود دارد تا در ضمن ايفای نقش فوق به محض تغيير اوضاع و صدور دستور سران واشنگتن حقوق 

لت سنديکائی مورد ادعای خويش برای سنديکاليست های اين يا آن کشور را يکباره به بايگانی تاريخ  واگذارد و دو

   »آی ال او گرداند« الس ساالنه مورد انتقاد ديروزی را رئيس اج

کش جمهوری اسالمی را ل جاری دولت هار و درنده و کارگرپاسخ اين سؤال که چرا سازمان جهانی کار برای سا

رئيس آی ال او بايد .  کرده است تا همين اندازه ساده است و نياز به هيچ توضيحی نداردبه سمت رئيس نشست تعيين

بر و تحميل آن  که برای تضمين نظم بشرکش سرمايه داریکه مجری پيام آقای اوباما باشد، اوباما بر اين عقيده است 

او همه جا را از پيام برای . دنيا از جمله به توافق و تعامل با دولت بورژوازی هار ايران هم نياز داردبشريت کارگر

ن ترتيب به اي. رسيدن به اين تفاهم پر کرده است و سران سازمان جهانی کار مجری بی قيد و شرط اين پيام ها هستند

در زمان دولت آقای بوش بايد به احمدی . راه هميشگی خود را رفته است. آی ال او هيچ کار عجيبی نکرده است

 از سوی !!»تغيير« نژاد و سران دولت اسالمی انتقاد می کرد و اينک با عروج اوباما به صفه قدرت سرمايه، ندای 

 هم آن شود که حاکمان قطب »آی ال او  «بايد سياست ايران  به دولتمردان سرمايه درايشان و صدور پيام های وی

      .  کاری که بسيار دقيق انجام گرفته است. مسلط سرمايه می خواهند

 شايد فحوای اطالعيه ای باشد که از به نظر می رسدآنچه اندکی غيرمعمولی . پس تا اينجا همه چيز معمولی است

به دنبال وقوع حادثه باال سنديکاليست های خارج کشوری . ه است رفرميست های راست صادر گرديدبرخیجانب 

آنان که همواره و در همه روزها سجاده و . کمی خراش داده اندحريم قدس سنت و مذهب و عرف و ايمان خويش را 

تسبيح و بساط عشق وعبادت و نيايش و سر دادن سرودهای حريرگون ملکوتی شان در بارگاه کبريائی گای رايدر و 

» آی ال او« به انتقاد از » نعوذ باهللا«  بيرون کشيده اند و تقویسازمان جهانی کار پهن بوده است اينک پا از مدار 

سنديکاليست های راست وقوع اين حادثه را آلوده شدن دامن عفاف کارگری سازمان جهانی کار به !! روی نهاده اند



ه کار شده اند تا از لکه دار شدن اين قبله گاه مقدس  و بالفاصله دست ب!معصيت بورژوائی تلقی نموده اند

 دروغ و عوامفريبی عليه توده های کارگر هيچ به راستی آيا برای. ه عمل آورندسنديکاليست های عالم جلوگيری ب

 و واقعيت اين است که آنچه هميشه. منفی است در اين گذر  و چپسنديکاليست های راستپاسخ !. نيست؟مرزی 

خارج  آقايان سنديکاليست همين سازمان جهانی کار بلکه  فقط دنبال وقوع حادثه باال بايد افشاء گردد نه بهمخصوصًا

 سازمان جهانی کار همان است که بوده است و همان کرده است که .هستند  نيزکشوری و همکيشان داخلی آن ها

چند سال تمام است با توسل به هر جادو  که د هستن، اين سنديکاليست های راست و چپاينان .هميشه می کرده است

 که گويا سازمانی جهانی کار واقعًا سازمان دند تا به کارگر ايرانی القاء کننو جنبل و دروغ و شيادی تالش کرده ا

 که در دشمنی و کينه و لجاج عليه جنبش ضد  هستيدناناي. دفاع از حق تشکل و مبارزه ضد سرمايه داری آنان است

ی کارگر ايران و بقه کارگر ايران هر امام زاده خرافه و ترفند سرمايه را نهاد منجی جنبش توده هاسرمايه داری ط

 وجود داشته باشد اين جماعت حداقل به دنبال وقوع حادثه صداقتیبه نظر می رسد که اگر اندک . ددنيا جار زده ان

    .دنازباال بايد در مقابل توده های کارگر ايران عرق شرم بر جبين جاری س
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