
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  مناف فلکی فر: فرستنده 

 ٢٠١۶ نومبر ١۵
  

  و فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری"  کارگرۀخان"
  

، (WFTU)ھای کارگری  د که فدراسيون جھانی اتحاديهجمھوری اسالمی خبر دا" خانه کارگر"المللی  معاون روابط بين

و نماينده مجلس شورای اسالمی را به عنوان نايب رئيس اين فدراسيون " خانه کارگر"ولين ؤعليرضا محجوب از مس

دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی و خانه ضدکارگری اش می کوشند اين امر را به حساب . جھانی انتخاب کرده است

در حالی که نه محجوب . رگران ايران گذاشته و آن را يکی از پيروزی ھای طبقه کارگر ايران جا بزنندموفقيت کا

واقعيت اين .  تشکلی مستقل و مدافع منافع کارگران می باشد" خانه کارگر"نماينده کارگران ايران بوده و می باشد و نه 

ر سرکوب وحشيانه تشکل ھای کارگری مستقل که پس است که خانه کارگر يک تشکل دولتی و اسالمی است که بر بست

کارگران ما به عينه ديده اند که اين تشکل .  شکل گرفته بودند، توسط طبقه حاکم شکل گرفت]دلو[از قيام بھمن

در نتيجه، . ل و سرکوب مبارزات کارگران نداشته استوضدکارگری از اولين روز به وجود آمدنش وظيفه ای جز کنتر

توسط فدراسيون مزبور فاقد " خانه کارگر"از گردانندگان رسوای تشکل ضدکارگری و دولتی موسوم به انتخاب يکی 

  .ھر گونه ارزشی برای طبقه کارگر تحت ستم و محروم می باشد

فدراسيون جھانی "از طرف ديگر انتخاب دبيرکل يک نھاد ضدکارگری در جمھوری اسالمی به عنوان نايب رئيس 

.  ماھيت اين تشکل جھانی که تحت نام کارگر فعاليت می کند را نيز برمال می سازد"(WFTU)ی ھای کارگر اتحاديه

اين فدراسيون در شرايطی که در کشور ايران زير سلطه جمھوری اسالمی يک اتحاديه کارگری واقعی و مستقل از 

 مبارز برای ايجاد تشکل ھای مستقل دولت و قادر به نمايندگی از منافع کارگران وجود ندارد و ھر گونه تالش کارگران

که " خانه کارگر"ولين ؤکارگری با تعقيب و پيگرد و زندانی و شکنجه شدن کارگران مواجه می گردد، يکی از مس

ھمين واقعيت نشان می دھد که . وليت اصلی اش سرکوب کارگران ايران می باشد را به معاونت خود برگزيده استؤمس

 می باشد بلکه بر بستر سياست ھای سازشکارانه و ساختار ءشرايط طبقه کارگر ايران بی اعتنااين فدراسيون نه فقط به 

غيرکارگری خود از يک طرف، و دست و دل بازی رژيم جمھوری اسالمی در صرف پول برای جلب توجه چنين 

ی اسالمی، اين رژيم تا نھادھائی که به واقع نھادھای بورژوائی ھستند از طرف ديگر، اين امکان را به رژيم جمھور

 مغز استخوان کارگرستيز داده است تا يکی از نھادھای ايدئولوژيک و اسالمی که در واقع بخشی از ماشين سرکوب

ولين ضد ؤرژيم در محيط ھای کارگری می باشد را به جای تشکل کارگری جا زده و عليرضا محجوب، يکی از مس

  . فدراسيون برساندرا به نايب رئيسی اين" خانه کارگر"کارگر 
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فدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری در شرايطی به پذيرش رسوای نمايندگان کارگرنما و فريبکار جمھوری اسالمی 

و شوراھای " خانه کارگر"کارگران ايران در نھاد خود تن می دھد که نگاھی گذرا به اساسنامه " نمايندگان"با عنوان 

شنی نشان می دھد که در شرايطی که کارگران ايران با اعتقادات گوناگون و با اسالمی کار جمھوری اسالمی به رو

باور به اديان مختلف و يا عدم اعتقاد به ھر دين و مذھبی در زير سقف کارخانه در کنار ھم مشغول کار بوده و استثمار 

رژيم ساخته نمی توانند تشکل می شوند و به ھمين اعتبار دارای سرنوشت و منافع مشترکی می باشند، چنين نھادھای 

به منظور نيل به اھداف : "در مرامنامه اش خود را چنين تعريف کرده است" خانه کارگر. "صنفی کارگران ايران باشند

تشکيل " واالی اسالم ناب محمدی، خانه کارگر به عنوان يک تشکيالت معتقد به واليت فقيه و ملتزم به قانون اساسی

انيم که بر اساس قانون شوراھای اسالمی کار، تنھا کسانی می توانند عضو اين شوراھا شوند که ھمچنين می د. شده است

ھمين واقعيات . را در عمل پذيرفته و ثابت کرده باشند" التزام عملی به اسالم، واليت فقيه و وفاداری به قانون اساسی"

نمی " واليت فقيه"و ملتزم به " اسالم ناب محمدی "نشان می دھند که با توجه به اين که بی شک ھمه کارگران معتقد به

  .باشند اين تشکل ھا نمی توانند تشکل صنفی مستقل کارگران ايران باشند

مقامات دولتی "المللی کار   سازمان بين٨٧نامه   مقاوله۴ و ٣از سوی ديگر ھر کارگر آگاھی می داند که بر اساس مواد 

ھای تشکل مستقل  نامه حق کارگران در تدوين آزادانه اساسنامه و آئين"  محدوديتای که منجر به بايد از ھرگونه مداخله

ھای کارگری نمی خواھد به روی خود بياورد که چه خانه  اما فدراسيون جھانی اتحاديه. شان شود ، خودداری نمايند

يعنی رأس " واليت فقيه"کارگر و چه شوراھای اسالمی کار در ايران کامال زير نظر دولت بوده و التزام شان به 

ديکتاتوری رژيم حاکم را به طور رسمی اعالم کرده اند؛ و از اين رو به ھيچ وسيله ای نمی توان خانه کارگر و 

فدراسيون جھانی "بنابراين . شوراھای اسالمی را نھادھای صنفی مستقل کارگری و يا اتحاديه کارگری تلقی نمود

بل اين پرسش قرار دارد که بر چه مبنائی تشکل ھای رژيم ساخته را تشکل در مقا" (WFTU)ھای کارگری  اتحاديه

  ھای کارگری خوانده و يکی از مھره ھای سرکوب گر جمھوری اسالمی را نماينده کارگران ايران قلمداد نموده است؟

ا غرب و در شرايط  فوق چندان مشکل نيست و می توان ديد که در دوره پسابرجام و بھبود روابط بسؤاليافتن پاسخ به 

نشانه ھای تشديد ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی به ايران، فدراسيون جھانی با پذيرش يکی از عناصر حکومتی و 

، آگاھانه می کوشد تا چھره رژيم جمھوری اسالمی و "سئينايب ر"ضدکارگری جمھوری اسالمی، آن ھم به عنوان 

ک نموده و اين گونه جلوه دھد که در ايران تحت سلطه رژيم ارگان ھای ضدکارگری اش را در انظار عمومی بز

  کارگرستيز و ضدخلقی جمھوری اسالمی، تشکل ھای مستقل کارگری وجود دارند؟

جالب است به اين نکته ھم توجه شود که ھر چه نھادھای رژيم ساخته در محيط ھای کارگری در ميان کارگران ايران 

انان خارجی رژيم بنا بر منافع استثمارگرانه خويش، اين نھادھای رسوا را بيشتر رسواتر و منزوی تر می شوند، پشتيب

تنھا نگاھی به مبارزات و اعتراضات کارگران در سال ھای اخير نشان می دھد که چگونه در برخی . پر و بال می دھند

راھائی که از طرف جمھوری ھمان شو. از کارگاه ھا کارگران رسما خواھان انحالل شوراھای اسالمی کارگری شده اند

نيز " (WFTU)ھای کارگری  فدراسيون جھانی اتحاديه"اسالمی به جای تشکل ھای کارگری جا زده می شوند و بالطبع 

  .با تکيه بر آن ھا با ھيئت دولتی جمھوری اسالمی به مثابه نمايندگان کارگران ايران برخورد کرده است

خبرگزاری از جمله به گزارش . ات کارگری در تأئيد واقعيت فوق قرار داردحتی نگاھی گذرا به برخی اخبار و گزارش

 نفر از رانندگان شرکت واحد ضمن شکايت از عملکرد شوراھای اسالمی ۶٠ دی ماه سال گذشته حدود ١٧ھرانا در 

 مھر ماه ٧د در درو" فوالد و چدن"کارخانه يا کارگران . کار در اين شرکت ، خواھان انحالل اين شورای اسالمی شدند

و در يازدھمين روز اعتراض صنفی خود خواھان انحالل شورای اسالمی و برگزاری دوباره انتخابات جھت تشکيل 
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 نفر از کارگران بازنشسته کارخانه صنايع مخابرات راه دور شيراز ۴٠٠يا فراموش نکرده ايم که . نھاد صنفی شدند

رسيدگی به مطالبات شان در مقابل در کارخانه چادر زدند، يکی از  خرداد ماه در اعتراض به عدم ١٠وقتی که در 

دالئل اين اعتراض را عدم پيگيری خواست ھای شان از سوی نمايندگان کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان 

ھا نشان می ھمه اين فاکت . فارس اعالم نموده و به اين وسيله نارضايتی خود را از اين شوراھای اسالمی نشان دادند

دھند که کارگران ما شوراھای اسالمی و خانه کارگر را به ھيچ وجه نھادھای کارگری تلقی نکرده و آن ھا را ابزار 

بنابراين انتخاب يکی از مسئولين چنين نھادھائی به عنوان . نفوذ جمھوری اسالمی در محيط ھای کارگری می دانند

مللی اتحاديه ھای کارگری تنھا به معنی ناديده گرفتن خواست ھا و تمايالت نماينده کارگر ايرانی در فدراسيون بين ال

واقعی طبقه کارگر ايران از طرف اين نھاد بين المللی بوده و جلوه آشکاری از بده بستانی است که جمھوری دار و 

  .شکنجه با چنين نھادھائی به راه انداخته است

 سال حاکميت جمھوری اسالمی به زور سرنيزه مزدوران ٣٨ر طول صفوف طبقه کارگر ايران دواقعيت اين است که 

جمھوری اسالمی و ارگان ھای سرکوبش و از جمله خانه کارگری ھا در پراکندگی کامل قرار گرفته و اتفاقا بی تشکلی 

از طرف ديگر . و فقدان سازمان يکی از خودويژگی ھای موقعيت سياسی طبقه کارگر ايران را تشکيل می دھد

 نظير خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار ھر روز بيش از پيش به مانع و در نتيجه آماج مبارزات کارگران ئیادھانھ

 از مسئولين اصلی مسلم است که با توجه به چنين واقعيتی انتصاب عليرضا محجوب که يکی. ايران بدل می گردند

موجب فريب کارگران مبارز ما  اتحاديه ھای کارگریفدراسيون جھانی  می باشد به عنوان نايب رئيس" خانه کارگر"

بلکه برعکس، اين امر ماھيت چنين نھاد . که کمترين اعتمادی به خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار ندارند ، نمی شود

ين در انظار صدھا ھزار تن از کارگران محروم ايران و ھمچنبی اعتباری ھر چه بيشتر آن بين المللی را افشا کرده و 

  .کارگران آگاه و مترقی دنيا را فراھم خواھد کرد

 
  خلق ايرانئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]عقرب[ ، پانزدھم آبان ماه٣۴شماره 
  


