
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 

و فدراسيون کار امريکا.  يو . تی . اف .سی . عملكرد آی  
 

 

 اسفند ماه هشتاد و پنجدهم شانز                                                                                             مجيد آذری
  

  
يکی دو سال گذشته  ايران درجهت ايجاد سازمان و تشکيالت برای کارگرانديگردرو طبقات يت و تالش اقشارفعال 

اگر مقاوله نامه های سازمان  و  و بدون اما  راست سر همان ابتدا  عده ای از.  ملموس ترگرديده استنسبت به قبل

يله چانه  وس-اتحاديه های کارگری امروز ن ابتدا جهانی کار را برای مشروعيت کار خود مبنا قرار دادند و از هما

تقاد از ان ديگر با  مقابل اينها، دسته ای  در . راه رستگاری کارگران ايران معرفی کردند  را-زنی در بهترين حالت

خود کارگران اعالم ت ايجاد سازمانهای کارگری را امرحاکميمواضع نزديک اين دسته ازمصلحين به جناحهايی از

ع از حرکت خود مورد استفاده برای دفا عين حال اينان نيز پيمانهای سازمان جهانی کار را وسيله ای ما در، اکردند

اين دسته نيز بنام کارگران، مقدماتی را طرح آردند، اما از  نتايج آن طفره رفتند تا عدم تفاوت خود را با . دادندقرار

                                                                           .                          دسته اول نشان دهند

باورهای  خود، طرفدار کارگر حوش اين تالشها و مناقشات بنا برسنت رايج، نوبت احزاب سياسی که دردر حول و 

دعوا بر سرجذب . نداشت کظاهرا سفره ای باز شده بود و هر کس ميبايست سهمی از اين سفره برد. هستند فرارسيد

 پالتاکی، الصاق  آن به اتاقهای و اين  دعوت از. ای ميلها بکارافتادند و تلفنها . ال گرفتخدمات عمومی باچند کارگر

بين اين مدتی در. ا ايجاد هيجان کرده بودحرفی زده بودند، مدته به اين چند نفرکه درفضای خفقان جرات کرده وخود

اين ميان محافلی گسترش مييافت، محافل تازه در. رقبا ازميدان بدرشده باشند رقيب و مدعيان جنگ قلمی درگرفت تا

ا در فضايی پيش  اينه همه. احزاب، متخصصين و کارشناسان کارگريشان را به صحنه ميآوردند. ای شکل ميگرفت

ريافت  د به قادر کار ال دو س  تا ماه ٦کارگر پس از  هزاران هزار دسته دسته اخراج و ن ايرا کارگران ميرفت که 

داران  دستمزدهای خود نبودند وازترس اخراج، ميليونها ساعت ازنيروی کارخودرا مجانا برای پروارکردن سرمايه

.                                      اين روند همچنان ادامه دارد. ايران در اختيار آنان قرار ميدادند    

 و نامه پراکنيها اکنون همه به مبدا خود رسيده اند و منتظر دريافت جواز از اتحاديه سه سال تقال و يارگيريهاش ازبي

 -کمبود های روانی تعدادی . چيزی عايدشان گرديده است ينها  ااز تا اينجا هر کدام . رگری هستندهای بين المللی کا

ده و بعضيها چند پله ای برای صعود رسمی پيدا کروده معين اسم ويک محدی خود را تامين نموده، تعدادی دراجتماع

به مقامات باالتر به منظور تضمين آينده خود را طی کردند، اما برای کارگران جز زندان و خانه خرابی و اخراج و 

 س واگن درصنعتی فولکزمانيکه کارگر که  تاکيد کنم  بايد اينجا در. انشان چيزی عايد نگرديده استفرزند گرسنگی 

 امضا  طريق اتحاديه  را از دستمزد  سال انجماد ۵ قرارداد  حفظ شغل خود برای  شرفته صنعتی پي های قلب کشور

 ميکند، کارگر ايرانی برای تجربه گرفتن از داليل شکست  هم طبقه ايهای خود بايد عميقتر از هر زمانی به موقعيت 

 



.  مادی و طبقاتی خود بينديشد  

  اتحاديه های کارگری برای مالقات هایدرکريدور مرتبا  زمانهای سياسی سا نفره وچند  چند اين کميته های   هر

 تشکالت طرفداران   و يا بدون  اينان با دهد تا بايد روی  تحوالت عديده ای  هستند، اتفاقات و منتطر روسای آنها 

                             .         جناحهای محتلف بورژوازی ايران، به تشکالتی نظير اتحاديه های موجود دست يابند

ميدهد چرا نه افراد مشخصی را مورد هدف قرارسازمانهای سياسی است و اين نوشته نه افشاگريهای رايج درهدف 

 توهم در مورد تاثير و کارکرد اين نوشته نيز نبايد دچار. آه آنها تنها تجسم انسانی سرمايه و يا دالل سرمايه هستند

با احتياط کامل ميتوان . شدن چشم تعداد معدودی که به دنبال کشف حقيقت هستند کمک کنده بازاين نوشته شايد ب .شد

گفتن برد ضعيف چنين نوشتجاتی گريزی ازبا علم به همه محدوديتها و .  گفت ممکن است به دست چند کارگر برسد

.           تحقيقی ضروری استردر اينجا تکرار جمله ای از مارکس برای ورود به اين کا. و نوشتن حقيقت نيست  

کشوری که از لحاظ صنعت جلوتر از ديگران است، به کشوری که کمتر توسعه يافته، منظره آينده اش را نشان " 

)مارکس ديباچه جلد اول کاپيتال(  ."ميدهد  

 بين المللی وچه و نشيب آنها چه درسطح  گيری اتحاديه های کارگری و فرازرابطه با شکل درابتدا بايد بگويم که در

منطقا اين نوشته کوتاه که هدفش . سوی گرايشات سياسی نوشته شده استلی کتب ومقاالت بسيارمتعددی ازسطح مدر

اينجا سعی . نشان دادن موقعيت کنونی اين اتحاديه ها در مبارزه طبقاتی است، نميتواند به چنين امر سنگينی بپردازد

. وم به خواننده بشناسانديه های کارگری بين المللی را پس از جنگ جهانی دبراين خواهد شد که بطور خالصه اتحاد

های بلوک  سابق وسرمايه شوروی  رهبری  به   بلوک شرق  جهانی دوم، رقابت بين سرمايه های با خاتمه جنگ 

 تنگاتنگ ری نزديک وطی جنگ و به يمن همکاامريکا تنها کشوری بود که در. فتغرب به رهبری امريکا شدت يا

ی و بخاطردوربودن مقياسی جهان امريکا ازطريق فروش تسليحات درامريکا با دولت و سرمايه دارانفدراسيون کار

 اين مساله ميتوانند به  عالقه مند به افراد.( جنگ بيرون آمد ازهمه از گ، به لحاظ اقتصادی قدرتمندترميادين جناز

 شده است  تهنگاش  آرت پريس   بنام تروتسکيستهای امريکايی ازکه توسط يکی" کارگران سترگ  ای گامه"  کتاب

ولی  جنگ جهانی دوم هنوز اتحاديه های کارگری زير چتر فدراسيون جهانی کار قرار داشتند،بعد از). مراجعه کنند

 گرديد  و انگليس اين سازمان دچار انشعاب با حاد شدن رقابتهای غرب و شرق و دخالت مستقيم اتحاديه های امريکا

محور . را در مقابله با شوروی و اروپای شرقی آن زمان بوجود آوردند. يو.تی.اف. سی.و امريکاييها و انگليسيها آی

طرفدار شوروی در سطح بين  اتحاديه های  اساسی اختالفات آن دوره طرح مارشال، مساله مستعمرات، ناتو و نفوذ 

تنگاتنگ امريکا منتظر همکاری  بورژوازی   حفظ  گسترش منافع امريکا برایکنگره کار. لمللی و سطوح ملی بودا

 اتحاديه های کارگری دنيا کميته ا خصوص و درامورسياسی   دخالت برای خود مستقيما  يو نماند و .تی.اف. سی.آی

ينسکی، مينی، ديويد داب توسط جرج   در ابتدا  اين کميته.  بوجود آورد١٩٤٤های آزاد کارگری را در سال  اتحاديه

داشت تياراخبودجه ای کامال سری و نامحدود درهمان ابتدا اين کميته از. ثيو ول، وجرج هريسن شروع به کارکردم

   .        جه ای اطالع نداشتندتا جاييکه حتی بخشی از روسای خود اتحاديه های کارگری امريکا از وجود چنين بود

ا به استخدام افراد زبده ر دوتن از جدی نياز داشت وبه همين خاطاين کميته برای شروع کار خود به سازماندهندگان 

ن اين افراد جی الوستون دبير اول سابق حزب کمونيست امريکا بود که بر اثر اختالف با استالييکی از. خود درآورد  



ای بود که آزمايش خود را درکمپينه  براون   بنام اروينگ ديگری سازماندهی  اين حزب شده بود و به ترک مجبور

 زبان اروپايی ۵وی لی لی به همسر. هارالن کنتاکی گدرانده بودغال سنگ ذکارخانه فورد، جنوب شيکاگو، ومعادن 

.                تخدام اين کميته درآمدلی لی نيز به عنوان منشی همسرش به اس. تسلط کامل داشت  

 گرفتن حوصله خواننده ايرانی اينجا دخالتهای اتحاديه های کارگرینوشته با درنظر شدن  طوالنی  از  احتراز برای

.      سطح دنيا به اختصار نشان ميدهمرا در. يو.تی.اف.سی.امريکا و آی  

 
روپاا  

نامه ای به الوستون ه رسمی فدراسيون کارامريکا وارد پاريس شد ودرعنوان نمايندبه ١٩٤۵اکتبر سال ايروينگ در

را . ال.آی.جی.و سی. ت.ژ. و ايتاليا س فرانسه  در  ضد کمونيستی اتحاديه های يجاد ا با  من ميخواهم "  نوشت که

 به تشکيل ود،ب" کمونيستها" و جنوب ايتاليا که اغلب تحت کنترل  وی برای امن کردن بنادر مارسی ." تضعيف کنم

ر خود بطور کامل ايروينگ با همه هوش سرشار و پشتکا.  پرداخت١٩٤٨تا ١٩٤٧دستجات اوباش و تبهکاردرسال 

نشد و مجبور گرديد بخشی از روسای اتحاديه های بنادر را با پولهای نامحدود بخرد و اعتصابات را قادر به اين کار

 تا ١٩٤۵براون بين سالهای .  نمايد مداخله  در اتحاديه های ايتاليا کانديدا های ضد کمونيست درهم بشکند و به نفع 

 .جنرال الکتريک، ايکسنای امريکا وشرکتهای بزرگی نظيربودجه سراسيون کارامريکا وخزانه داری فداز ١٩٤٨

دالر بودجه  ميليارد ١٣از . کن و سينگر که منافع مستقيمی در بازار های اروپا داشتند، مبالغ هنگفتی دريافت نمود

الغ، اين مبعالوه بر. ص يافت درصد به سازمان دادن اتحاديه های آزاد کارگری اختصا۵اختصاصی طرح مارشال، 

آنرا صرف سازماندهی  ميليون دالردريافت و٨٠٠با آوريل هری من رابطه دوستانه خود ايروين براون با استفاده از

تاسيس  ١٩٤٧امريکا درسال  سازمان سيای  مارشال  رح ط اجرای  پايان  از قبل . يه های آزاد کارگری نموداتحاد

دخالت هرچه بيشتر ومستقيم تردرسراسردنيا با تشکيل اين سازمان دست اتحاديه های کارگری امريکا برای  .گرديد

. يو .یت.اف. سی.سر پيشبرد سياستهای خود با آیليرغم خرده اختالفاتی که گاها برامريکا عکنگره کار. بازتر گرديد

اين کمکها ازطريق جان رنه الگ يکی . اختيار اين سازمان قرارداد به بعد ميليونها دالردر١٩۵٠سال پيدا ميکرد، از

. داخت ميشديو پر.تی.اف.سی.روسای اتحاديه ماشين سازی امريکا به آیسيا توسط والتروويکتور روثرازرهبران از

آی و سيا روی .بی.امريکا بودند که بعد ها به همکاری مستقيم با اففعالين کارگری سوسياليست اين دو برادر قبال از

.          آوردند  

 نظامی   ديکتاتوريهای  فروکش کرد، اما با سقوط اروپا تا حدودی اجرای طرح مارشال در فعاليت اين کميته بعد از

برای شکست .  يافت  دو کشور گسترش اتحاديه های سوسياليست در اين  نفوذ  نيمه دهه هفتاد دراسپانيا و پرتقال در

کانديداهای مخالف  برای مبارزه انتخاباتی  مجبورگرديد ميليونها دالر يکا امر های سوسياليست، بورژوازی  کانديدا

ه امريکا باين نتيج  کار طرح مارشال، بورژوازی  و آنگره اجرای  پس از .اين دو کشور خرج کندسوسياليستها در

جنبشهای کارگری اروپا به نهادی تخصصی تر نياز دارند که نه تنها از کمک  مالی فوذ عميقتر دررسيدند که برای ن

انستيتوی امريکايی  به همين منظور، آنها . دولت، بلکه از کمک مالی مستقيم  شرکتهای  بزرگ نيز برخوردار باشد

تی ، .تی .ير راکفلر، آی ظ کمپانيهايی ن های آزاد را بوجود آوردند که درجلسه شکل گيری آن برای گسترش اتحاديه

در اين جلسه ، . مجله ريدر دايجست شرکت کردندل، آناکوندا ، و حتی صاحب استاندارد، ش کنکوت ، شرکت  نفت 



امريکای التين داشت به  که امالک و سرمايه های وسيعی درگريس. آر. پيتر گريس رئيس هيات مديره شرکت دابليو

.                                                                                             خاب گرديدرياست اين بنياد انت  

مراه ريگان و پاپ جان فدراسيون کار امريکا و اتحاديه های کارگری غرب بهيکی ازنمونه های دخالت کامال آشکار

دخالتها، تاثيرگذاری اتحاديه های غربی و توهماتی که ازخاطربکارگيری گسترده اين نوع ب. لهستان استپل دوم، در

روی اين نمونه کمی تامل  به اين اتحاديه ها بوجود آورده اند،الزم است  احزاب سياسی نسبت   و "ارگریفعالين ک" 

.                       شود  

 آنها   در رأس خواست آه ٢١   با طرح گدانسک  قيمتها، کارگران اسکله براثر نارضايی ازافزايش١٩٨٠درسال 

فوری ترين خواست کارگران ايجاد اتحاديه های آزاد، رفع هرگونه .  بود، دست به اعتصاب زدندی سياسیاخواسته

قابل  را بطور  دستمزدها  گرديد مجبور دولت لهستان   اين اعتصاب یپ در . سياسی بود آزادی زندانيان و سانسور

کردن از ورود  جلوگيری   و برای   فشار شوروی دولت لهستان تحت راثر ادامه آن اما ب .ه ای افزايش دهدظمالح

. اعالم حکومت نظامی نمود همبستگی را غيرقانونی و درسراسرکشور١٩٨١ دسامبرن آشور به لهستان درارتش آ

ار امريکا  فدراسيون ک  کيرکلند رئيس١٩٨١جالب توجه است که در چنين اوضاعی رهبران همبستگی در سپتامبر 

اين کنگره  نماينده اروپايی فدراسيون درشد وی به همراه ايروينگ براوننگره خودشان دعوت نمود ند وقراررا به ک

 والسا رهبرجنبش همبستگی قبل ازدعوت فدراسيون يكصدوشصت هزاردالرازفدراسيون آارامريکا لخ. شرکت کند

 و جنبش  لخ والسا. منتشر شده است١٩٨١ژانويه   ٧ ريمزد تا نيويورک روزنامه  دريافت کرده بود، که خبرآن در

جان پل دوم در يک مالقات محرمانه . همبستگی از همان ابتدا مورد حمايت کليسا و شخص جان پل دوم قرارگرفت

 دقيقه طول کشيد قول داد که همه کليسا ها را در دفاع از همبستگی بسيج ۵٠ با ريگان که بمدت ١٩٨٢ ژوئن ٧در 

 ميليارد ٦را از يک مبادله تجاری ساالنه ابطه اقتصادی با لهستان اين کشوربدنبال اين مالقات ريگان با قطع ر. کند

کيسی بود که با انواع کمک ها به رشد . طراح اصلی اين مالقات رئيس سازمان سيا ويليام ج.دالری محروم ساخت

 ٨ ساالنه به مرز١٩٨٠ کمکهای مالی آنها تا نيمه دهه بنا بر منابع خود سيا و واتيکان. جنبش همبستگی ياری رساند

 براين  عالوه. بود. آر.سی.ویپيشرفته مخابراتی، وسايل چاپ، و   تکنولوژی  شامل اين کمکها . رسيدميليون دالر

. بين کارگران پخش گرديد کتاب و اطالعيه در٢٤٠٠و مجله و روزنامه مخفی ١۵٠٠ سال ٧طی کمکها، در

های خود را از کانالهای تبليغاتی فوتبال افت اين کمکها حتی قادرشد درفواصل مسابقات فوتبال شعارگی با دريهمبست

 وی را  گدانسک به لهستان سفر و در١٩٨٧در ژوئن پاپ جان پل دوم برای ترغيب و تشويق لخ والسا . پخش نمايد

موقعيتی قرار لی جنبش همبستگی را درمايتهای ماهمين ح". نترسيد" پاپ صريحا و با اطمينان گفت. آغوش کشيددر

در چنين شرايطی دولت لهستان .  کشور را به تعطيلی کشاند ١٩٨٨سال اب سراسری درداد که بتواند با اعالم اعتص

خود آوريل همان سال قانونی اعالم گرديد و جنبش همبستگی در.  والسا باز کندمجبور گرديد که باب مذاکره را با لخ

مقابل کانديدا های ين اتحاديه به پيروزی چشمگيری دردر طی انتخابات فعال. را برای شرکت در انتخابات آماده نمود

 و درماه را تشکيل خود  دولت   همبستگی جنبش اوت ائتالف  ماه  دراواخر. دست يافتند"  کمونيست لهستانحزب"

.   اب گرديددسامبر لخ والسا به عنوان رئيس جمهور لهستان انتخ  

 

                           



 امريکای التين
دراولين . ت شکل گرف١٩٣٩ای التين، اتحاديه کنفدراسيون کارگران امريکای التين درسپتامبر امريکدرکشورهای  

سيستم ی نسبت  به وی تمايالت.  انتخاب گرديد اتحاديهکنگره اين اتحاديه لومباردو تولدانو ازمکزيک به رياست  اين 

ان ابتدا مورد حمله هماين اتحاديه از.  قبل ازتشکيل اتحاديه به شوروی سفرکرده بود تولدانو دوسال.  شوروی داشت

موآلدی را  که از نزديک اتحاديه  سرافينو  روفدراسيون برای درهم  کوبيدن  اين . فدراسيون کارامريکا قرارگرفت

برای کشورهای امريکای التين  خود  رسمی  عنوان نماينده  يشناخت، بهم را التين  امريکای   های اتحاديه فعالين 

با اتنخاب لومباردو به  پس ازمالقات اسپزوله برادن به اين نتيجه رسيد که ١٩٤٧وی در آوريل سال . منصوب نمود

يشتر گرديده کارگران امريکای التين، امکان  چرخش اين  اتحاديه ها  بسوی  شوروی  ب رياست فدراسيون اتحاديه 

زدن ضربه يو  خواست که  برای  .تی . اف.سی .مصرانه  از آی   ، فدراسيون  کارامريکا١٩۵١در ژانويه.  است 

يون فدراسازشکل گيری اين اتحاديه  پس.  امريکن را ايجاد کند- به اين اتحاديه ها، سازمان کارگری منطقه ای اينتر

مينويسد که روموآلدی "  يادداشتهای روزانه سيا"  فيليپ آجی درکتاب. کارامريکا روموآلدی را درراس آن قرار داد

  .                      کرد استمنطقه ای امريکای التين برای سيا کار ميحتی قبل از قرارگرفتن درراس اتحاديه های 

.  گواتماال اصالحات ارضی دراين کشورنمود هاکوبو آربنس گوزمان پس ازانتخاب به رياست جمهوری١٩۵٠سال 

 مساله زمانيکه. اتحاديه های کارگری اين کشور پرداختوی با وارد کردن چند وزيرطرفدار شوروی  به حمايت از

 خشم آن امريکاييها سرمايه گذاری کرده بودند به ميان آمد،  در  فروت که  يونايتد  به  شروع اراضی کمپانی تقسيم 

سيا به کمک سرهنگ کارلوس کاستيو کنگره کارامريکا و. لت امريکا طغيان نموددويه های کارگری وروسای اتحاد

ا فعاليت اتحاديه های چپگرا، بلکه سرهنگ مزبور نه تنه. نگون ساختندآرماس ضمن کودتايی دولت  گواتماال را سر

زبور کارگران گواتمااليی در قبال دوران حکومت سرهنگ مدر. حاديه را درسراسر کشورممنوع اعالم نمودهمه  ات

پس ازکودتا هزاران کارگروآحاد متعلق .  ساعت مجبوربکارشدند٨١ سنت دستمزدو بطورمتوسط هفتگی ۵٠روزانه 

                           .            گرديدندوربه ترک کشورمجب به اقشارديگر بازداشت وزيرشکنجه رفته وهزاران نفر

 دالر  خود با صرف ميليونها جاد ايه اتحاديه های آزاد، يکسال پس ازتوی امريکايی برای توسع انستي١٩٦٣در سال 

واسته ای را به اعتراضات کارگری نقشه و طرح اعتصاب ناخگايانای انگليس بخاطر جلوگيری ازجزيره کوچک در

شغال ين جزبره شده و آن را به ادر نتيجه اعتصاب و ناآراميها، ارتش انگليس وارد ا. تحميل کردکارگران اين کشور

. خوان بش را سرنگون کرددرهمان سال همين انستيتو با دخالت خود درجزاير دومينکن دولت  .خود درآورد  

را به عنوان بخشی از هزارسربازدريايی امريکا وارد اين کشور شدند و هنوزهم اين کشور٢٠ مداخله،درجريان اين 

                          . امريکا زير چکمه های خود دارند

. امريکا کودتايی نظامی دولت برزيل را سرنگون کرد روسای اتحاديه های تربيت شده دربه کمک١٩٦٤درسال 

موافقت برای حفظ آرامش با انجماد دستمزدها کردند که اديه های برزيل کارگران را مجبوربدنبال کودتا روسای اتح

                              .                           کنند

 اوروگويه انستيتوی گسترش اتحاديه های آزاد به کمک مالی ميليونی سيا شروع به خانه سازی وسيعی کرد تا بادر

.واگذاری مسکن آنها را عليه اتحاديه های اين کشور بسيج کند  

 



 

.  کارگری آموزش داد- روابط کارفرماهمين انستيتو هزاران کارگر را در کالسهای اقتصاد بازار آزاد و دراکوادور

بين   که ازو فعال اتحاديه ای آموزش داده است را بعنوان سازمانده   نفرکارگر ٢٤٣٦٦٨ تا حال بيش از اين انستيتو

                               .      نفر دوره های آموزش ويژه خود را با امکانات تمام در امريکا گدرانده اند١٦٠٠آنان 

حاديه های به روسای ات ميليونها دالرهاهده رفرمهای اقتصادی دولت آلندمشانستيتو به کمک سيا پس از١٩٧١رسال د

برای ملی کردن صنعت  نيکل اين کشور تصميم دولت آلنده .  پرداخت نمودشيلی شيلی و سياستمداران بشدت راست 

دراين  ا با کمک مستقيم سيا و ژنرال پينوشه کودتايی راآنه. را برانگيخت  و امريکايی   شيليايی رمايه دارانس خشم 

 که هنوزازخاطره مردم اين قاره زدوده دنفرت انگيز بويع ناشی ازاين کودتا بقدری زشت وفجا. سازمان دادندکشور

جالب اينجاست  که اين . حمل و نقل گرديدرشوه های  کالن نصيب روسای اتحاديه مخابرات واين بيشتر. نشد ه است

 نماينده انستيتو رابران. شيلی ميخوانندسپتامبر١١ای تبعيدی آنرا شيليياييهاتفاق افتاد و١٩٧٣سپتامبر١١ودتا هم روزک

شيلی اولين جنبش وسيع "  واشنگتن مينويسدمرکزی فدراسيون کا امريکا در اونيل پس ازانجام کودتا با افتخاربه دفتر

همان ." لنينيستی ميرفت-سيستم  مارکسيستی اما با اطمينان بسوی يک طبقه ميانی عليه دولتی تبديل گرديد که بآرام

بدست گرفتن قدرت هزاران فعال اتحاديه ای را بازداشت، زندانی، شکنجه و به که انتظارميرفت، پينوشه پس ازرطو

.                                                جوخه های اعدام سپرد  

.  ونزوئال به نمايش گذاشتنديو چهره  خود را در.تی.اف.سی.امريکا و آیا فدراسيون کاردرسالهای اخير بطورآشکار

سوی اهدای ملی  بودجه آن از اين باراينان ازطريق مرکزامريکايی برای همبستگی بين المللی کارگری که بيشترين 

دموکراسی درزمان   ملی برای  اهدای .ردندک اين کشور  اقدامات خود در  به ن ميشود شروعتامي دموکراسی  برای

ری اوليه اين نهاد، هنجالب توجه است که يکی ازگردانندگان . تاسيس گرديد١٩٨٣رياست جمهوری ريگان درسال 

اين نهاد باوجود اينکه ازطريق دولت . ه بودبازی کردکسينجر بود که نقش برجسته ای درکودتا عليه سالوادور آلنده 

. رسانده استها به  ثبت . او. جی.ان  کند وخود را به عنوان سازمانی نظيرميل عمل امريکا ايجاد شده، بظاهرمستق

 و ونزوئال کنفدراسيون کارگران  به    دالر٤،٠٣٠،٣٣١ - ٢٠٠١ تا ١٩٩٢سالهای  بر اسناد  خود اين  نهاد، بين بنا

کارگران ونزوثال يون دراسکنف مالی همين کمکهای . مک مالی کرده استک کارفرمايان ارشد شرکت نفت اين کشور

کشور را دچار اختالل اين  روزه صنعت نفت ٦٣ادن يک اعتصاب  با  سازمان د٢٠٠٢ساخت که در اواخر قادر را

پس ازعدم موفقيت حرکات اعتصابيون و احزاب  .  جدی کند و راه را برای  کودتای نظاميان عليه چاوزهموارسازد

ارسال يو بارها دولت چاوزرا با صدورقطعنامه ها و.تی.اف.سی.کا و آیدراسيون کارامرير، فدست راستی اين کشو

 جنبش طبقه خرده بورژوای امريکای و چاوز خواننده درمورد اميدوارم   ( .نامه به مجامع بين المللی محکوم نمودند

کشور ها تبديل کرده اين به زا ئده بورژوازی " امپرياليسم امريکا"شعار مبارزه با التين که امروزه کارگران را زير

نزوئال که ، اکوادور و وبوليوی، نيکاراگوئه. اين روندی  است که برای مدتی ادامه خواه يافت. نگرددتوهم اند دچار

سياستهای اقتصادی نظير کوبا را در پيش گرفته اند برای مدتی کارگران اين قاره را بدنبال هرکدام کمابيش بخشی از

.)   خود خواهندآشيد  

 

  



 روسيه
 کارگری آزاد در  اتحاديه هایخود را برای ايجاد فعاليت   بتدريج  رفرمهای گورباچف امريکا بدنبال فدراسيون کار

ران شوروی اتحاديه های ريختن اتحاديه های کارگری دو درهم پس از. دوران يلتسن تشديد کردروسيه شروع و در

سابق را تحت مديريت   اتحاديه های  همان   اعضای  مدت نسبتا کوتاهید و درکردنروسيه شروع به کارمستقلی در

دا در مسکو با  دفتری ابت هيات اعزامی فدراسيون کار امريکا فعاليت خود را با افتتاح. روسای جديد، سازمان دادند

حقيقاتی و همکاری با تن هيات اعزامی دادن مشاوره و کارابتدا فعاليت ايدر. روسی شروع کرداستخدام چند همکار

 و خانوادها و  فعالين اتحاديه های کارگری روسيه بود، اما اين نوع فعاليت پس از جذب تعدادی از کارگران روسی

يکا در سال  فدراسيون کار امر تام برادلی نماينده. آشنايان آنها تبديل به رقابت با اتحاديه های کارگری روسی گرديد

 تحت نفوذ برادلی اتحاديه های روسی همان اتحاديه های قبلی است کهبه نظر. ر داشتاختيا چهل سازمانده در١٩٩٤

سوی اين اتحاديه ها بايد از. نميشونداتحاديه های واقعی محسوب ميکنند، استقالل نداشته وکار" کمونيستهای روسی"

.ريکايی تجديد سازمان يابندسازماندهندگان امريکايی دوباره آموزش ديده و تحت نظارت اتحاديه های آزاد ام  

ای امريکايی  اتحاديه ه استراتژی تاکتيک و"  گويد روسای روسی اتحاديه ها میمقابل ايرادات برادلی، يکی از در

" گرديده است ناک اوت  بار۵٠ مسابقه مشت زنی ۵٠، مشت زنی را از کسی بياموزد که در بدين ميماند که فردی

نبوده اند چگونه   امريکا  ارگران درصد ک١٠ امريکايی خود قادر به سازمان دادن وی ادامه ميدهد که اتحاديه های

.                                                                                          ميخواهند به کارگران روسی کمک کنند  
طريق آن ساختن اتحاديه   دلو نموده اند که از  ای بنامروزنامهشروع به انتشار١٩٩٣سال  اتحاديه های امريکايی از

 های دست اتحاديه مرتبا با  روسيه   کارگری اتحاديه های  مستقل  فدراسيون . های آزاد کارگری را آموزش ميدهد

. های عقب افتاده بود اينها برخورد به يلتسن و دستمزددرگيريهای معروفيکی از.  امريکاييها اصطکاک داردساخت

که با  تشويق نمود  خود را   انحالل مجلس و دستمزد های عقب افتاده اعضای  مقابل روسيه در يون کارگریفدراس

ليکه اتحاديه های آزاد حاستهای بازار آزاد وی بايستند، درسيا مقابل يلتسن وزمان دادن تظاهرات و اعتصابات درسا

اعضای اين  از بخشی  که  سبب گرديد  ين مساله ا. خاموش ماندند وی کامال سياستهای  مقابل يلتسن و کارگری در

اعتصابی معادن ماهها گرسنگی که زمانيکه هزاران خانواده کارگرجالب توجه اين. اتحاديه ها صفوف آنرا ترک کنند

اين درحالی بود که حقوق ماهانه . دالری دريافت ميکردند٤٠٠ديه های آزاد کارگری حقوقهای ميکشيدند، سران اتحا

.                                                                       دالر بود٢٩٠بطور رسمی خود يلتسن   

به فساد و آنها را اتحاديه ها، اخالل با نفوذ درتوانستند هر جا که امريکايی  درو اتحاديه های . يو. تی.اف .سی . آی 

خود  راس اتحاديه های طرفدارشخصيتها، آنها را دربعضی ازبودن به منفورامل کگاه ا با علم حتی اينها .  کشانده اند

به همکاری  بودن مظنون که بخاطراين شخص . فريقا بودآه آموزنده نمونه نلسون ماهومو دريک تجرب. داده اندقرار

راس اتحاديه در امريکايی -يقايیفرآارگری کتوسط مرکز ١٩٨٢سال فريکن اخراج شده بود، درآکنگره پان با سيا از

. فريقا زندگی کرده بودآ سال خارج از٢٠اينکه وی به مدت جالب  توجه . سياهپوست قرار گرفتهای کارگری 

ويتنام  را اتحاديه های  ١٩٦٨آزاد در سال  امريکايی کارگر-انستيتوی آسيايی. اين دست فراوان استنمونه هايی از 

  و ترکيه  کشور از جمله فيليپين، بنگالدش، اندونزی، کره، تايلند، هنک کنگ٣٠شکل داد و سپس اتحاديه هايی در 

 



.                                                                                             را بوجود آورد  

. مخفی نهفته استروابط علنی ومناسبات ودنيايی ازاين حقايق تاريخی، کدام ازهر پسميکنيد، درکه مشاهده همانطور

جنبش بايد بيشترين دقت را برای حفظ استقالل طبقاتی فعالين صادق اين وحساس کنونی، طبقه کارگرشرايط بسياردر

سازمان  تشکيالت و آنها  برای  آنان و  بنام  ان طبقاتیاجازه ندهند دشمن  دارند و و طبقات مبذول اقشارسايرخود از 

مجبورند برای جلوگيری از تعديات لجام گسيخته سرمايه بجنگند، بايد بدانند  روزکارگران با وجود اينکه هر .بسازند

بخواهند يک کالم، کارگران اگردر.  ها محدودشود،عقيم خواهدماندعليه معلولن مبارزه روزانه ، اگربه مبارزه که اي

 ديگر طبقات و تقابل با  و آتی خود را در ه اول منافع آنیدرجاين ندارند که دربردگيشان را بگسلند، راهی جززنجير

                          .            خود تشخيص دهند وتشكل مستقلشان را سازمان دهنداقشار، با تسلط بر دانش طبقاتی 

طبقه کارگرتنها به نيروی آگاهی ،اتحاد وتشكل طبقاتی قادرخواهد بود، به مناسبات سرمايه داری  پايان دهد، خودرا 

.                                                             به عنوان يك طبقه نفی آند و ازاين طريق کل بشريت را رها سازد

                       

 مجيد آذری

٢٠٠٧ مارس  ٤  
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