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!»کمپين فعالين جنبش کارگری ايران در خارج کشور« به   

هشتاد و شش  اول خرداد ماه                                                                                   لغوکارمزدیفعالين    
 

شما پاراگراف نخست فراخوان خود را بسيار درست به توضيح خطوط کلی جنايات و توحش دولت !ندوستا

از تهاجمات ددمنشانه و بشرستيزانه نظام سرمايه . اسالمی بورژوازی عليه طبقه کارگر ايران اختصاص داده ايد

خانه خرابی و فقر و فالکت و داری به سطح زندگی و شرائط کار و حقوق اوليه انسانی کارگران سخن رانده ايد، 

سيه روزی  توده های کارگر زير فشار استثمار و بربريت بردگی مزدی را يادآوری نموده ايد و باالخره بر 

.ضرورت هر چه ژرف تر و گسترده تر اعتراض عليه درندگيها و تعرضات و جنايات سرمايه داری تأکيد کرده ايد  

خست حرفهايتان، خود را مخاطب کسانی می بيند که در مکان فعالين خواننده فراخوان حين مرور پاراگراف ن

کارگری پراکنده در اين و آن گوشه جهان به درستی می خواهند اعتراضی را عليه شدت استثمار و بی حقوقيها و 

تا اينجا بسيار قابل ستايش است و هر انسان . ستمکشی های دهشتبار همزنجيران خويش در ايران سازمان دهند

کارگر معترض به بود و بقای نظام اختاپوسی سرمايه داری آماده می شود تا در راستای همراهی با شما و تدارک 

  .بيشترين کمک به پيشبرد اين اعتراض دست به کار شود

شاهبازان طريقت به « و » کوه موش می زايد« . بخش بعدی فراخوان شما ناگهان همه چيز را معکوس می سازد

برای مبارزه با سرمايه داری و اعتراض به تهاجمات سبعانه دولت بورژوازی ايران »  می کنندشکار مگس روی

عليه سطح معيشت و حقوق سياسی و اجتماعی کارگران، رجوع به آستان يکی از مراکز واقعی اعمال قدرت نظام 

فراخوان شما از !! ودبردگی مزدی عليه هر جنب و جوش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی توصيه می ش

سازمان « همه فعالين کارگری می خواهد که عليه حضور نمايندگان دولت اسالمی سرمايه داری، در اجالس ساالنه 

از گوشه و  » ILO« دست به مخالفت بزنند و برای رساندن فرياد اعتراض خويش به گوش سران » جهانی کار

پيام شما اين است که از دولت هار بورژوازی ايران در پيشگاه در يک کالم . کنار جهان به سمت ژنو حرکت کنند

مشتی ژاندارم و پاسبان نظم هار سرمايه جهانی شکايت کنيد و يا به بيان ديگر تنفر خويش از درندگی يک دولت 

بورژوازی را با صدور مجوز تقدس برای نهادهای پاسدار تمامی توحش ها و بشرستيزی های نظام بردگی مزدی 

  !!!    نصه ظهور برسانيدبه م

پيام اين فراخوان که کامًال در راستای سنت ديرپای چپ سوسيال بورژوائی و علم و کتل رژيم ستيزی فراطبقاتی 

منحل در اپوزيسون بازيهای بورژوامآبانه چپ غيرکارگری دنياست بسيار تأسف بار و حاوی بيشترين توهم آفرينی 

   »ILO« گوئيد که شما دراين فراخوان به کارگران دنيا مي.  کارگر جهان استتوده هایها و گمراه سازی ها برای 

اين بزرگترين دروغ است و !!!  به راستی سازمان اتحاد و اعمال قدرت آنان در مقابل نظام سرمايه داری است

هاد بعنوان يک ن » ILO« طرح اين قبيل مسائل با کارگران کور نمودن چشم آنان نسبت به فلسفه وجودی 



 

. کاپيتاليستی عهده دار انحالل جنبش کارگری جهانی در باتالق مصالح و ملزومات بازتوليد سرمايه بين المللی است

معترض می شويد و اين نشان می دهد که شما  »  ILO« شما به عضويت مزدوران رژيم اسالمی بورژوازی در 

از شما می !!! ان دنيا در مقابل سرمايه داری می بينيدسازمان جهانی کار را واقعًا سازمان مبارزه و مقاومت کارگر

آيا قرار است !!! جای عمله و اکره بورژوازی ايران نيست پس جای چه کسانی است؟؟ » ILO« پرسيم اگر 

کارگران سازمان دهنده انقالب اکتبر برای گزاردن نماز تعبد به آستان سرمايه در اجالس اين سازمان شرکت 

آيا منظورتان از اين !! محل مناسبی برای اجتماع کموناردها است؟؟ » ILO« رفتان اين است که آيا ح!! نمايند؟؟

آيا واقعًا تصور !! سخن آن است که شرکت کنندگان در اين نهاد بايد از سنخ برپا کنندگان انترناسيونال اول باشند؟؟

تقدس اين امامزاده متعفن  » ILO« ها در می کنيد که حضور مزدوران خانه کارگر و شوراهای اسالمی و مانند اين

  !! سرمايه را خدشه دار می سازد؟؟

چه نهادها و افرادی هستند؟؟ آيا آنان طبقه  » ILO« از شما می پرسيم که ساير شرکت کنندگان در نشست ساالنه 

رانسه، اتحاديه  فC Z Tسوئد،  LO آيا!!! کارگر و جنبش ضد سرمايه داری کارگران جهان را نمايندگی می کنند؟

 و اتحاديه های کارگری آلمان و اسپانيا و ايتاليا و ساير مناطق دنيا، از سنخ  کار کانادا، اتحاديه کارگری انگليس

همان خانه کارگری ها و شورای اسالمی کارها نيستند؟؟ آيا همه اينها و در رأس همه آنها آی اف تی سی يو و 

خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار رژيم اسالمی را برای کل سرمايه جهانی سازمان جهانی کار تاريخًا همان نقش 

عليه جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی ايفاء نکرده اند؟؟ کدام توطته کودتای امپرياليستی بوده است که 

 يا آن گوشه جهان صورت نبرخی از اينها مشير و مشاور و پاکار آن نبوده اند، کدام فعاليت ضد سرمايه داری در اي

  های پليسی سرمايه بعمل نياورده باشند؟  ختن آن کثيف ترين همکاريها را باسازمانکه اينان برای خفه سا گرفته است

 بسيار ارزنده و قابل ستايش است  فراخوان شما برای اعتراض عليه شرارت ها و جنايات جهتوری اسالمی!دوستان

تبرئه  » ILO« تبليغ تقدس  »  ILO« رجوع به » قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل ننهيد« اما لطفًا 

ساختن تمام اتحاديه های کارگری از بيخ و بن ضد کمونيستی و ضد هر تحرک سرمايه ستيز کارگران را زير نام 

اين کار توهم آفرينی و پاشيدن خاک . ی طبقه کارگر به خورد کارگران دنيا ندهيدمبارزه عليه استثمار و بی حقوق

سياه در چشمان توده های کارگر و الجرم انداختن سنگ در پيش پای شکل گيری جنبش آگاه و افق دار ضد کار 

زی در وقتی که شما مشارکت مزدوران دولت بورژوا. مزدی، کمونيستی و برای محو سرمايه داری آنان است

سازمان جهانی کار را تحريم اما وجود اين سازمان و اتحاديه های عضو آن را تأييد و تقديس می نمائيد عمًال با 

صدای بلند اعالم می کنيد که حداکثر مطالبه و انتظار شما برای طبقه کارگر ايران هم دستيابی کارگران به نوعی 

يه کار کانادا و ال او سوئد و نروژ و ث ژ ت فرانسه و مانند سنديکا از سنخ  اتحاديه کارگری انگليس و اتحاد

مطابق اين ديد و دريافت که از بيخ و بن رفرميستی و سرمايه ساالرانه است اگر مثًال به جای کمالی و . اينهاست

ه محجوب و صادقی  امثال منصور اسانلو راهی سازمان جهانی کار شوند آنگاه هم سازمان مدکور، هم کل اتحادي

های کارگری و هم جنبش کارگری ايران واقعًا اجالس ساالنه جنبش جهانی و ضد سرمايه داری خود را تشکيل داده 

  آيا دروغی بزرگتر از اين می توان به کارگران دنيا تحويل داد؟؟؟!!!! اند



 

شنهاد ما اين است که  حمايت شما از مطالبات و مبارزات طبقه کارگر ايران عميقًا قابل تحسين است، اما پي!دوستان

عليه کل نظام سرمايه داری، عليه کل  » ILOجلوگيری از ورود مزدوران دولت اسالمی به « به جای فرمولبندی 

»ILO«،  عليه کل اين اجالس و عليه ماهيت عوامفريبانه و ضد کارگری کل اين نهادها و روند کار و اجالس و

 اروپا و در همه جهان، در کليه مراکز کار و توليد و هر کجا که در سراسر. مصوبات آنها دست به اعتراض بزنيم

و همه اتحاديه های عضو آنها نه سازمان کارگران که   ICFTU و  ILOکارگران هستند فرياد سر دهيم که 

همين حی و حاضر طبقه . نهادهای ويژه سرمايه برای محو مبارزات ضد سرمايه داری طبقه کارگر می باشند

ن، سوئد و طبقه کارگر در سراسر دنيا در اعتراض به فشارهای سهمگين روز سرمايه جهانی دست به کارگر آلما

در همه اين کشورها هم اتحاديه ها به سياق هميشه و آنچنانکه سرشت . کار مبارزه و اعتراض و جنگ و ستيزند

. حشيانه بورژوازی هستندآنهاست مشغول سازش دادن و به تمکين کشاندن جنبش کارگری در مقابل تهاجمات و

اعتراض و مبارزه ما بايد به اين وضعيت رجوع کند، به پيش شرط های عروج جنبش ضد سرمايه داری و برای 

لغو کار مزدی طبقه کارگر بين المللی توجه نمايد، فرياد خشم کارگران عليه بنياد بردگی مزدی را پر طنين سازد و 

نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری بر طبقه کارگر را آماج خود کل سازمانهای نقاب دار ابزار تحميل 

همه اتحاديه های کارگری عضو آن  و   وICFTU، اعتراض به وجود  »ILO« اعتراض به موجوديت . بگيرد

يد جايگزينی کل اينها با  جنبش شورائی ضد سرمايه داری و انترناسيوناليستی طبقه کارگر بين المللی است که با

اعتراض ما بايد به فعال کارگر ايرانی بياموزد که به جای نگارش عريضه . شعار ما در صدور اين فراخوانها باشد

به آستان گای رايدر و خانم آنابيوندی توسل به ث ژ ت و اتحاديه کار کانادا به جنبش سرمايه ستيز توده های طبقه 

نی مقيم هر گوشه جهان بايد در مکان يک فروشنده نيروی فعال کارگری ايرا. خود در سراسر جهان متوسل گردد

کار و عضوی از طبقه کارگر جهانی با کل توان خويش در عمق جنبش کارگری اين کشور و آن کشور و سراسر 

دنيا برای سازمانيابی ضد سرمايه داری و طبقاتی توده های همزنجيرش تالش نمايد و ضرورت اتحاد 

  .مزدی همه توده های طبقه کارگر را فرياد بزندانترناسيوناليستی ضد کار 

 فراخوان شما نه فقط چنين پيامی نمی دهد که بالعکس طوق توهم به معجزه گری نهادهای کاپيتاليستی را !دوستان

» سازمان جهانی کار« اجتماع در مقابل ، رفتن به سوی ژنو آری. بيش از پيش بر گرده کارگران سنگين می سازد

 و نه با هدف شکايت از دزد در پيش سازمان نظم دزدان، بلکه به صورت فعالين  ILOا بهای تقدسآری اما نه ب

راستين ضد بردگی مزدی، با گسترده ترين تالش برای همراه ساختن بيشترين شمار فعالين کارگری اروپا، خطاب 

ل اين نظام و عليه وجود تمامی به توده های کارگر جهان و با کيفرخواست قاطع ضد سرمايه داری عليه موجوديت ک

  . نهادها و سازمانهائی که موجوديت اين بختک منحوس بشرستيز را بر کارگران دنيا تحميل می کنند

 فعالين لغو کار مزدی
٠ -٢١۵- ٢٠٠٧  
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