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  دولتها و نهادهاى وابسته،همبستگى بين المللى آارگرى
 

ششفروردين ماه هشتاد وم نه                                                                                    ...اتحاد بين المللى 
 

  

د بين المللى، بعنوان يك نهاد مدافع مبارزات طبقه آارگر ايران، از هر گونه همكارى و همبستگى بين المللى اتحا

 اين نحوه از ٠ استقبال ميكند آارگرىيه ها و نهادهاى مستقلآارگرى در حمايت از طبقه آارگر ايران توسط اتحاد

با .  در هيچ زمينه ى ديگرى از قبل نمى باشدجلب همبستگى آارگرى بمعناى همنظرى يا توافق رسمى يا ضمنى

توجه به اين پرنسيب اوليه، ما آماآان تالش خواهيم آرد آه با اتحاديه ها و فدراسيونهاى آارگرى محلى، آشورى و 

اتحاد بين  اما ٠ باشيم و همكارىبين المللى و فعالين آارگرى و مترقى بر مبناى منفعت آل طبقه آارگر در تماس

يشوند را به نفع سياست مكارى با دولتها و نهادهايى آه توسط دولتها و سرمايه دارى هدايت و تامين مالى مالمللی ه

 جهت بلكه آنرا گام .همبستگى بين المللى کارگری و مبارزه جهت ايجاد تشكالت مستقل آارگرى نميداندتقويت امر

 یايران با هوشيارشرايط تاآنون در هرچند آه در اين.( ميداندی پيشبرد منافع سرمايه داری برایجنبش آارگرمهار

  .) نتوانسته اند به اهداف شوم خود دست يابند یفعالين آارگر

" مرکز آمريکايی براى همبستگی بين المللى کارگری"يك مورد مشخص الزم به توضيح است آه به نظر ما در

 کرده است، يك نهاد واقعى آارگرى  فعاليت خود نسبت به ايران را تشديددر ماههای اخير ، آه )سوليداريتى سنتر(

 با توجه به اسناد متعددى آه موجود است، اين نهاد ٠و ظرفى برای تقويت جنبش های مستقل طبقاتى کارگران نيست

فعاليتهاى .   تقويت سياستهای رسمی دولت آمريکا در کشورهای مختلف محسوب مي شود اجرا وعمال ابزاری برای

صد از بودجه آن توسط دولت آمريكا و بنياد اوقاف ملى براى دمكراسى آه زير چتر  در٩٠سوليداريتى سنتر، آه 

 برای  باشد تامين ميشود،  از جمله شامل تقويت کودتای ناموفق ونزوئال و تالش و آمك مالىىآنگره آمريكا م

 که تهايی است  اينها بخشی از فاک٠تتضعيف دولت هوگو چاوز، دخالت در هائيتى و نمونه هاى مشابه بوده اس

يه ای و کارگری در آمريکا، توسط فعالين کارگری در آمريکا منتشر شده اند و اعتراضات زيادی توسط فعالين اتحاد

 شوراها و فدراسيونهاى آارگرى شهرى و ايالتى در آمريكا، عليه سوليداريتى سنتر و فعاليتهای آن و قطع یو برخ

ت فوق و نيز عدم تالش اا توجه به اطالعب. آمريكا در جريان بوده استهر گونه آمك مالى و همكارى آن با دولت 

 براى - آه سوليداريتى سنتر بخش بين المللى آن را تشكيل ميدهد-)اى اف ال(آشكار و رسمى فدراسيون آار آمريكا 

بودجه ويژه و با توجه به اختصاص , توقف رسمى، عملى و علنى دريافت حمايتهاى مالى اين مرآز از دولت آمريكا

مرکز آمريکايی برای همبستگی "از طرف دولت آمريکا، ما دخالت " دموکراسی برای ايران"برای پيشبرد طرح 

را به ضرر منافع آنى و در هرگونه امور مربوط به جنبش آارگرى ايران ) سوليداريتى سنتر" (بين المللى کارگری

 تقويت سياستهای رسمی دولت آمريکا و سرمايه دارى آتى جنبش کارگری، استقالل طبقاتى آارگران، و در جهت

  .ال تحوالت جاری در ايران ميدانيمجهانى در قب

  

  



   

اتحاد بين المللى، همانطور آه در باال هم گفته شد، تالش خواهد آرد آه ارتباط و همكارى با فعالين آارگرى و 

هان، از جمله در آمريكا، را بر مبناى  واقعى آارگرى در آشورهاى مختلف ج مستقل واتحاديه ها و سازمانهاى

  .منفعت جهانى طبقه آارگر گسترش دهد

  

 اتحاد بين المللى در حمايت از آارگران در ايران
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