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 جنبش کارگری ايران و نهادهای امپرياليستی

  او. آی. سی -.ال. اف. در مورد نقش ساليداريتی سنتر  و  ا     

  
تاد و پنجدی ماه هشچهارم بيست                                                                برهان عظيمی     
                                                  

مبارزات کارگران بويژه . طی چند سال اخير با رشد روزافزون و ادامه دار مبارزات کارگری ايران روبرو بوده ايم

اين مبارزات عمدتا . ه است در واحدهای توليدی بزرگ حول خواسته های گوناگون و به اشکال متفاوتی به پيش رفت

عليه بيکارسازيها ی وسيع، مسئله اشتغال و به تعويق افتادن پرداخت دستمزدها گرفته تا حق داشتن سنديکا و اتحاديه 

رژيم به اين خواسته های برحق چيزی جز تهديد و زندان  در مقابل جواب کليت. کارگری و تشکل به پيش رفته است

کارگری ايران درخارج از  جنبش  فعالين  راستا   درهمين  .خانواده هايشان نبوده است ن و بستن کارگرا به گلوله و

مهمی درافشای سرکوب و تطميع  کشورکه خود زمانی در راستای همين حقوق مجبور به ترک کشور شدند گامهای 

 خواستها و رساندن جمهوری اسالمی از يکسو و  معرفی  کارگری  جنبش کارگری در  داخل کشورعليه  رژيم ضد

  . صدای حق طلبانه کارگران ايران با نهادهای کارگری مترقی  و اتحاديه های بين المللی از سوی ديگر  بر داشته اند

 به اصل اتکا به خود درسطح  با توجهمترقی  نيروهای  با   همراه  اين فعالين  به اتفاق  اکثريت قريب اين دوسال در

  .حت بيان، استقالل سياسی  تشکيالتی و مالی از دولتهای سرمايه داری را به پيش بردندجهانی و با  صداقت و صرا

     

اتی طبقه کارگر ايران قبر چنين راستائی ما فعالين کارگری خارج از کشور نيز به عنوان جزئی از کل  مبارزات طب

 جبهه اين گردان نمی دانيم، بلکه  معتقديم نه تنها خود را بخشی الينفک از اين مبارزه می دانيم، نه تنها خود را پشت

البی ايران و به عنوان يک نيروی ديناميک الينفک، جدا ناپذير و مرتبط با قنوان بخشی از لشگر پرولتاريای انبه ع

، ازنهادهای ارتجاعی داخلی و نيزامپرياليسم جهانی)به عنوان يک جزء کل(تشکيالتی ما  -هم حفظ استقالل سياسی  

. از اهميت حياتی برخورداراست)  ری آمريکابه رهب (  

    

اگر پرولتاريای انقالبی ايران به درس آموزی از تجارب مثبت و منفی جنبش کارگری جهان، و تضادهای مشخصی 

که در مرحله انقالب اجتماعی کنونی بوجود آمده و در آينده نيز به وجود خواهد آمد، آگاهانه توجه نکند و خود را به 

 و شکست اين جنبش مسلح نکند، به درسگيری از اين کوله بار تجربيات   پيروزی دستاوردهای جمعبنديها ازآخرين 

تشکيالتی توجه آگاهانه مبذول نداشت باشد، و بدون تحليل مشخص ازاوضاع مشخص جامعه و روند انقالب  -سياسی

وقوع   نخواهد بود بلکه درزمان وقوع تند بادها وسياست انقالبی نه تنها درپيچگاه های انقالب قادربه اتخاذ تاکتيک و



اوضاع انقالبی قادربه حل تضادهای نوين و پيروزی انقالب، استقرارسوسياليسم و ديکتاتوری پرولتاريا و در نهايت 

.استقرار دنيای کمونيستی عاری از طبقات نخواهد بود  

هان، و بخصوص به تازگی با شروع قرن بيست پرولتاريای انقالبی ايران درطول تجارب تاريخی جنبش کارگری ج

گروهی که به دروغ داعيه طرفداری ازجنبش کارگری، دانشجوئی و جنبش  و يکم  ثمرات تلخ عدم استقالل هرفرد و

پرولتاريای انقالبی ايران ثمرات شوم شکست جنبش کارگری لهستان و خيانت لخ . زنان را داشته را شاهد بوده است

.را هرگز فراموش نخواهد کرد"  دشمن، دشمن من دوست من است "ايشان از اصل بوژوازی والنسا در تبعيت   

و پوند، رهبران آن جنبش را در پيروی ازآن   آمريکائی، فرانک   دالرهای که چگونه فراموش نکرده ايم  هرگز ما 

ان تبديل نمود و دوره نوينی اصل ضد انقالبی بورژوازی به مانعی برسراستقالل سياسی تشکيالتی طبقه کارگر لهست

واقشارو طبقات ميانه با روی کارآمدن بورژوازی نوخواسته ازبطن اشرافيت کارگران  از پايمالی حقوق طبقه کارگر

 بورژوازی همواره قصد  پرولتاريای انقالبی ايران نيک می داند که.  گشت و فاسد شده ای چون لخ والنساها، شروع

نيروی کار و فعاليت توليدی ما را وسيله ثروت اندوزی  و . ای منحرف نمودن آنرا داردنفوذ درجنبش طبقه کارگربر

به خود جنبش انقالب اجتماعی را سازمان می  آنکه ما با اتکا   مطلقه خويش کرده است و به مجرد  سيادت حکومت

ندوزی و تحکيم سيادت طبقاتی خويش برای ادامه مال ا  وثيقه ای  آنرا به  در جنبش ما   نفوذ  با آن است که دهيم بر

.تبديل سازد  

 از اوضاع مشخص جامعه خود به تحليل مشخص از صف دوستان و   مشخص با تحليل پرولتاريای انقالبی همواره 

با ديدی همه جانبه   و سياسی آگاهانه خويش  طبقاتی و طی مبارزه اقتصادی  دشمنان خود پرداخته تا در جبهه جنگ

رای کسب قدرت سياسی و احقاق ديکتاتوری پرولتاريا  به پيش برده، سره را ناسره، و کاه را از گندم مبارزاتش را ب

دوستان واقعی خويش به تقويت جبهه انقالب کمر همت بسته، و در اين  و با اتکا به نيروی خود و اتحاد با  جدا کرده 

ش و برداشتن نقاب از چهره دشمنانش که بمراتب  خوي منزوی کردن دشمنان طبقاتی راه هيچ گونه ضعفی در افشا و

به انحراف کشيدن آنرا دارند به خود راه  بخاطر  انقالب را  نفوذ درجبهه  نرم آسا سعی در  ترفندهای حال با اتکا به

.نداده و آنرا جايز نمی شمارد  

قالبی ايران در مقابل قطب ارتجاع صف مسقل پرولتاريای انپرولتاريای آگاه انقالبی ايجاد وبرپائی وظيفه : در نتيجه

. می باشد مذهبی حاکم جمهوری اسالمی و قطب امپرياليسم جهانی به سرکردگی آمريکا  

 در ماهای اخير ،*٢" مرکز همبستگی " يا  *١" مرکز آمريکايی برای همبستگی بين المللی کارگری  " هم اکنون که

 با تماس با فعالين و دست اندرکاران و نهادهای کارگری  ازجمله فعاليت خود در حوزه ايران را تشديد کرده است، و

خود درمورد ايران را گسترش دهد، وبدينوسيله راه نفوذ خويش را دراين   فعاليتهای   دارد کشورقصد از خارج  در

منان مان امپرياليستی بر بستر شناخت از دوستان و دوش-جنبش هموارسازد، ارزيابی ازتاريخ اين نهاد سرمايه داری

بنابراين يکی از وظايف عاجل کنونی پرولتاريای انقالبی ايران درک عميق . از اهميت حياتی برخوردار گشته است

 امپرياليسم آمريکا وراهکارهائيست که اين مرکزبا تکيه برآن قصد -استثمارنظام سرمايه داری خطرنفوذ اين شاخک

ان با تکيه بر فريب و نفوذ در قشر عقب مانده طبقه کارگر ايرن که دارد که راه سازش را به جنبش طبقه انقالبی اير

درزيرفشار اقتصادی و استثمار لجام گسيخته سرمايه داران حتی از درياقت دستمزد خويش بی بهره مانده است، می 



رخوردار ازدرجه مهمی ب) آمريکا(برهمين اساس نه تنها شناخت از رئوس کلی سياست اين پروژه امپرياليستی. باشد

" گیتمرکزهمبس"است بلکه شناخت ازبانيان ومحلل ها، کارگذاران وارکانهای ايرنی وابسته به اين پروژه آمريکائی 

.و يا نهادهای ديگری که می توانند با اسامی مختلف شروع به فعاليت نمايند، از اهميت اساسی برخوردار شده است  

 
*٣.) دی.ئی. ان"( سازمان ملی برای تحقق دمکراسی "   

 
 ١٩٨٣ا در سال ، يا سازمان ملی برای تحقق دمکراسی بوسيله رونالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريک.دی. ئی. ان

. نوع آمريکائی را درسراسرجهان صادروبرپا نمايد" دمکراسی"م، ايجاد اين نهاد اين بود که يکهدف از. بوجود آمد

 دولتهای ملی، کشتارهای   خونين عليه برپائی کودتاهایدر.) ا. آی. سی(ياآنجا که نقش سازمان جاسوسی سو دوم از

ای مختلف جهان در و سنديکاهای کارگری منتسب به چپ و جنبش کمونيستی در کشوره  واقعی اتحاديه ها  رهبران

ن ميان زحمتکشان و توده های تحت ستم جهان و همچنين در ميان مردم آمريکا برمال گشته بود، اي در١٩٧٤سالهای 

اين نهاد . بموارزات و در خدمت پيشبرد سياست خارجی امپرياليسم آمريکا ايجاد شد.) دی. ئی. ان(نهاد امپرياليستی 

ست و هم اينک در سراسر همچون شبکه مافيائی و همانند اختاپوسی به زادو ولد نهادهای مرتبط به خويش پرداخته ا

می طرف سازمان سيا به مورد اجرا در زاين بطورمخفيانه ازکه پيش اعلنی مشغول پيشبرد اهدافی است جهان بطور

.آمد  

درمصاحبه  ن اين نهاد که بعدها به سمت مديرکل آن منسوب شدبنيانگذارايست که آقای الن واينستين يکی از بيخود ن

مروزه به اکثر کارهائی را که ما ا":   است که گفته.  ئی. دی.  در مورد نقش ان١٩٩١ای با واشنگتن پست به سال 

".  سال گذشته انجام می داده است٢٥پيش می بريم، سازمان سيا بطور مخفی در   

 به دنبال افتضاح واترگيت ١٩٧٦  و١٩٧٥پی علنی گشتن نقش مخرب سازمان جاسوسی سيا در سالهای در واقع در

، و *٥  مجلس نمايندگان ايکپ ، کميته *٤ آمريکا سنای  چرچ   دولت، کميته  با  نيکسون، سه جريان مرتبط استعفا و

در آن . بودند. ا. آی. یکه بوسيله رئيس جمهوری فورد، تشکيل گشت، همه مشغول تحقيقات از س* ٦کميسيون راکفلر

خبرهای روزنامه های آمريکا به کشف جديدی درارتباط  با جنايات، توطئه ها و خرابکاريهای  سالها هرروزسرخط 

 و جهان از  ص يافته بود و روزی نبود که صفحه اول روزی نامه های آمريکاسازمان مرکزی جاسوسی سيا اختصا

، ١٩۵٠دهه های  ( افشای قتلهای زنجيری رهبران و مبارزين مترقی و انقالبی کشورهای ديگرطی چند دهه گذشته

ازمان سيا به همين دليل  پس از افشای علنی س.  باشد  به دست سازمان جاسوسی سيا  مزين نبوده )١٩٧٠ و ١٩٦٠

زادی از با سلب آ  و جهان نامی مترادف  در ميان افکار عمومی آمريکا. ا. آی. ، سی١٩٧٦ و ١٩٧۵ظرف سالهای 

طی سالهای . ، شده است و جوخه های آدم کشی و آدم ربائیجهان، سازمان دهنده کودتازحمتکشان و خلقهای سراسر

 به کشتارفجيع   آمريکای التين  کشورهایمرگ مسلح ی جوخه ها بوسيله  سيا  سازمان جاسوسی  ١٩٧۵ تا ١٩۵٠

و ارتجاع حاکم  و امپرياليسم بر خواسته بودند، در کشورهای  به قيام عليه بقايای فئوداليسم دهقانانی کههزاران تن از

انجاميد نه تنها به تضعيف موقعيت اين سازمان بطورخاص اين امر. وروگواتماال پرداختندنيکارگوئه، شيلی، السالواد

.بلکه به طور کلی به تضعيف موقعيت امپرياليسم آمريکا در سراسر جهان منجرگرديد  

 



ليسم آمريکا به فکرچاره افتاد و به اين ترتيب امپريا. آمده بودزچهره کريه سازمان جاسوسيش به درحاال ديگرنقاب ا

  تا مانع از  کرده جديدی را ابداع ی جهان می بايد راهکارهات سياسی، اقتصادی و نظامی خود دربرای حفظ سيادو

راهکار جديدی که  هيئت حاکمه آمريکا ابداع نمود به هيچ وجه در نظر نداشت که . دست رفتن موقعيت خويش شود

بدنامش به پيش برده می شد .  ا. آی. سازمان جاسوسی سی  بوسيله ١٩٧٠سياست کلی خارجی خويش را که تا دهه 

آنچه که امپرياليسم ! هنه به هيچ وج! خلقيش بوجود آورد  ضد   اهداف محتوای ييراتی درتغرا متوقف کرده يا حتی 

شاخکهای   به سازمانها و هداف امپرياليستيش و ا محول کردن آن وظايف انتقال و عبارت از نظرداشت  آمريکا در

" قق دمکراسیسازمان ملی تح"همچون! *٧)او. ج. ان(غير دولتی " دلنشين "ثماری جديد با نامهای پرطمطراق واست

هدف اين بود که آنچه را که طی سه .  بود*١"مرکز آمريکائی برای همبستگی جهانی کارگران "و نيز.) دی. ئی. ان(

و البته باز " قانونی"بصورت مخفی و پنهان انجام می داد اينبار به طور آشکار، علنی و البته بطور . ا. آی. دهه  سی

فراموش نکنيم که آقای وانيستين مدير کل . کشورهای ديگر جهان انجام دهد در . !) او. جی. ان" (غير دولتی"بطور 

اکثر کارهائی را که ما امروزه به پيش می بريم، سازمان ": در مورد طرز کار اين نهاد گفته است. دی. ئی. سابق ان

."  سال گذشته انجام می داده است٢۵سيا بطور مخفی در   

 دمکراتيک   نهادهای پشتيبانی از، و تقويت"  با هدف   تحقق دمکراسی ، سازمان ملی برای١٩٨٣بنابراين در سال 

اينکه آيا اين نهاد طبق .  تاسيس  گرديد "کشورهای سراسرجهان با تکيه بر تالش شخصی ، خصوصی و غير دولتی

 ماليش بوسيله دولت -دالرمنبع پولیادعايش غير دولتی می باشد، نه بر مبنای گفتارهايش بلکه در عمل و اين که هر 

، اين نهاد .دی. ئی. در واقع در تمام بيالنهای مالی ساالنه ان.  نظر قرار داد  تامين می گردد را بايد مد فدرال آمريکا

معرفی  . او. جی. ی يا  ان زيادی در تاکيد به اينکه خود را يک سازمان غير دولت از بدو پيدايشش تا کنون، حساسيت

 آژانس مقايسه با يکدر  طريق برای خود يک اعتبارخاصدليل آنهم کامًال واضح است زيرا به اين. کرده استد،نماي

يک نام ظاهرًا فريبنده و دروغين می باشد .  او. جی. اما ان. جهان بوجود می آوردوابسته به دولت آمريکا درسراسر

مان ساز. ( جی .، يک او.ئی .دی.به يک کالم، ان. ده استکه اين سازمان وابسته به دولت آمريکا برای خود ابقا نمو

 سازمان غير يا.  او. جی. نشان کرد که اين کلمه فريبنده اندرهمينجا الزم است که خاطر. به مفهوم واقعيست) دولتی

دولتی که ازسوی بسياری ازنهاد ها ی دولتی دراکثرکشورهای جهان ازجمله ايران استفاده ميشود بواسطه اين است 

آن  به مد روزآمريکا پسندان در  آنچنان  آنرا آمريکا بود که دولت  از سوی .  او. جی. نام  ان که در ابتدا استفاده از

. کشورها اشاعه داد  

 

چنان کارهائی را  ما نبايد  "گويد که   دمکراسی می  ملی تحققمدير کل سازمان  بعنوان ١٩٨٦ رد گريشمن کارل 

جهان بسيار مصيبت بار است که ين برای گروه های دمکراتيک سراسرا."..." ن انجام دهيمبصورت مخفيانه و پنها

ما شاهد آن در . تامين می شود معرفی شوند. ا. آی. که هزينه شان از طرف سازمان جاسوسی سی بعنوان نهادهائی 

يم ، و به همين دليل سازمان ملی  چنان کارهائی را نداشته ا ما توان.  متوقف شد به همين دليل ، و بوديم١٩٦٠ دهه 

*٨. "برای تحقق دمکراسی بوجود آمد  



. دی. ئی. ايجاد ان ازهدف در  صحبت ايشان شکنيم، معنیساده اگر کد مارس اين جمله آقای گريشمن را ب به زبان 

 ١٩٦٠لهای کودتاها ی سا درتحقق کشتارها وتنها و يگانه اشکال: اين است که )سازمان ملی برای تحقق دمکراسی(

و  ١٩۵٠دهه دستشان دررفته است و حساب از جريان حتی  ستمالی کردن  ما بخاطر !  نکته سنج گريشمين آقای ( 

طريق سازمانهای  امپرياليستی آمريکا از-ايه داریبه خاطر حفظ و تحکيم نظام سرم!) را از قلم انداخته است١٩٧٠

تامين می  امپرياليسم آمريکا  طرف سازمان سيااز  مالی شان بومی کشورهای مختلف جهان اين بوده است که منابع

 ستمديده جهان و ، حال آنکه از نظر ايشان طريق اعمال و پيشبرد آشکار و علنی کشتار زحمتکشان و خلقهایگرديد

ق  برای تحق سازمان ملی همچون .") او. جی. ان " گريشمن  آقای ببخشيد  (طرف سازمان دولتی  کودتا کردنها از

. دمکراسی کامًال امری عادالنه و درست می باشد  

توزيع و پخش پول های کالن پنهانی را از طريق . ا. آی. ن است که همين امروزه سازمان جاسوسی سی آاما حقيقت

ه کارگری، جنبش جوانان بدون تاييد سازمان سيا هيچ اتحادي. بردملی برای تحقق دمکراسی به پيش ميهمين سازمان 

و فرزند  پولی ازطرف نهاد های مادر رژيم درآن را دارد هيچ و تغيير  قصد نفوذ   آمريکاکه کشورهائی  درزنان  و

نی که سازما  تنها   نهائی به عبارت ديگر در تحليل. خواندگانش به سازمانهای آن کشورمشخص فرستاده نخواهد شد

زمان سا آمريکا تشخيص دهدی امپرياليسمخدمت استراتژصالحيت دارد که نهادهای هرکشورمشخص را دوست ودر

و غيره اجازه ورود به معامله نهائی را . ئی. دی.پروسه است که نهادهائی همچون اناين و تازه بعد از. سيا می باشد

.         دارد  

 

. :دی. ئی. اعطاء اعتبارات مالی شبکه مافيائی ان  

 
:دريافت ميکنند. دی. ئی. ننهاد اوليه اصلی اعتبارات مالی خود را از طريق اچهار  

 سازمانهای مرتبط -٣؛ *١٠انستيتوملی دمکراتيک برای امور بين المللی-٢؛ *٩انستيتوی بين المللی جمهوريخواهان-١

؛ )ريتی سنترآمريکايی برای همبستگی بين المللی کارگری يا ساليدامرکزهمچون ( *١١.او. آی. سی-ال.اف.و وابسته ا

  اطاق بازرگانی سازمانهای مرتبط با-٤و

هنگفتی   نوبه خود مبالغ مالی نستيتوها به و ا  نهادها  ا ين*١٢)همانند کانون سرمايه گذاريهای خصوصی بين المللی(

 می کنند، که بازسازمانهای اخير  واريز سراسرجهان همچنين در داخل آمريکا و در  ديگر  به حساب سازمانهای را

.گر را کاناليزه و واريز می کنندادهای دياعتبارات مالی را به تشکالت و نه  

يک شبکه مافيائی به عنوان سازمان مادر اعتبارات خويش را به چهار نهاد فرزند  از طريق . دی. ئی. در حقيقت ان

خوانده خويش در داخل و خارج آمريکا واريز ميکند، که اين سازمانهای فرزند خوانده به نوبه خويش اعتبارات مالی 

پرداخت مستقيم  امکان دسترسی مستقيم به آنها درصورت عدمگرکشورها را تامين می کند و درويش دردينوه های خ

پول را به مبالغ ) در صورتيکه امپرياليسم امريکا در آن کشور با دولت و يا حکومت وقت در تضاد باشد( وجه مالی 

 ثالث مثًال در کانادا يا يک کشور در اروپا که نقش واسطه را دارند در کشورحساب دالالن و محللين بومی آن کشور

می ) ايران(داخل آن کشور و افراد در  اعتبارات را به نهادهای  ميانی اين  واريز می کند و اين واسطه های ) هلند(



 با دولت و يا آن کشور  امريکا در درصورتيکه امپرياليسم ( و قانونی   تماس مستقيم  امکانصورت يا در رسانند،

.اعتبارات مالی را مستقيمًا به حسابشان می ريزد)  وقت دارای مناسبات دوستانه باشد تحکوم  

پردازد، ازجمله ازراه ها و طرق مختلف درمسائل داخلی چندين کشورجهان به واسطه گری ودخالت مي. دی. ئی. ان

الح آموزشی، اعطای کامپيوتر،  مص کمکهای تکنيکی، آموزش، تامين  تامين اعتبارت مالی،  :اين راه ها عبارتند از

اعطای ماشين فکس، ماشين کپی، اتوموبيل و غيره، به گروهای خاص سياسی، سازمانهای مدنی، اتحاديها و سنديکا 

کتب، روزنامه ها،  انتشارات  زنان، مراکز  دانشجوئی، گروهای  های کارگری، جنبشهای مخالف دولت، گروه های

" مستقل "معموًال مجالت و گروه های بومی مورد حمايتش را مجالت و گروهای . دی. ئی. غيره ؛ ان... مجالت و 

ن و جالبتر آنکه اي. می نامد، سوای اينکه هزينه مالی اينها بوسيله امپرياليستهای آمريکا تامين می شود. )او. جی. ان(

ه وضد انقالبی، عمل ت عقب ماندکوششند که تحت توجيهاوابستگان بومی به امپرياليستها نيزهمواره در کارگذاران و

بدن امپرياليسم  از آنرا به کندن يک تارمو و.  دهند لوه امپرياليستی را موجه ج نهادهای خود از درياقت کمک مالی 

!     جهانی به رهبری آمريکا جلوه دهند  

. :دی. ئی. اهداف  ان  

:  خالصه می شود کهبطور کلی برنامه هايش بر مبنای مسائل ذيل. دی. ئی. طبق فلسفه ان  

وندان کشورها از طريق سيستم آزاد سرمايه داری، همکاری و مشارکت طبقاتی شهرمنافع مردم زحمتکش و ديگر  

 اقتصادی در مسائل   دولت   دسته جمعی، دخالت منيموم  و معاهده های ، اخذ معامالت !)بخوانيد سازش طبقاتی( 

. ه استهرگونه افکار و ايده های سوسياليستی و کمونيستی، بنا شد، ضديت و دشمنی با !)بخوانيد خصوصی سازی(

مبنای دمکراسی، رفرم، و رشد بنا می گردد؛ و بر لزوم شايسته بودن سرمايه گذاريهای يک بازار آزاد اقتصادی بر

.تاکيد شده است!) امپرياليستی آمريکا-بخوانيد گسترش شاخکهای استثمار نظام سرمايه داری(  خارجی  

 دالرمی شود را به انستيتو آمريکائی ٢،٥٠٠،٠٠٠که بالغ بر * ١٣ اعتبار مالی١۵. دی. ئی.  ان١٩٩٦ تا ١٩٩٤از 

اين نهاد از .  اعطا نموده است )می باشد. دی. ال. اف. آی. ،  اکه مخفف آن *(١٤کارگری توسعه آزاد مراکز برای 

کارگری   ب و براندازی اتحاديه ها و سنديکاهای دها سال برای سرکو ظرف. ا. آی. طرف سازمان جاسوسی سی

 يکی از سازمانهای تشکيل دهنده مرکز آمريکايی برای .دی. ال. اف. آی. ا. قرار گرفته است مترقی مورد استفاده 

. ميباشد) ساليداريتی  سنتر(همبستگی بين المللی کارگری   

 -.ال. اف. با ا سازمان مرتبط  چهار تلفيق با*  ١١.او. آی.  سی-.ال. اف. طرف ا از١٩٩٧درسال  ساليداريتی سنتر

دوستدار آمريکا، تاسيس  " کارگری "به برپائی اتحاديه ها و سنديکاهای " کمک"به اصطالح برای . او. آی. سی

:که عبارتند از. گرديد  

.دی. ال. اف. آی.  ا-١  

                          *١٥. آمريکا- انيستيتو کارگری آزاد  آسيا-٢

 ٣-   *١٦. آمريکا-مرکز کارگری آفريقا  

   *١٧.  انستيتو اتحاديه آزاد کارگری-٤



کمک به ايجاد جنبش جهانی کارگری : امپرياليستی عبارت ازيداريتی سنترطبق ادعای اين مرکزايجاد سالهدف از

. گران بيان شده استبرزمينه اتحاديه های کارگری دمکراتيک و مستقل، برای تقويت اقتصاد و قدرت سياسی کار

 بنيانگذاری .دی. ال. اف. آی. ا و نيز،. دی. ئی. فلسفه برنامه و موجوديت اين نهاد دقيقًا بر مبنای همان فلسفه، ان

سالداريتی سنتر همچون هر نهاد امپرياليستی در حرف خواهان اعطای مشارکت سياسی به کارگران و . شده است

 ايجاد و توسعه  در عمل خواهان منافع آنان را دارد اما، واقعيت آن است کهاتحاديه های کارگريست و حمايت از 

امپرياليستی اش درمحار زدن به پاگيری جنبش کارگری راديکال چپ و  - نظام سرمايه داریشاخک های استثمار

.   کمونيستی در کشورهای جهان بخصوص جهان سوم می باشد  

سنديکا های کشورهای اتحاديه ها و  نهاد در اين. متصل می باشد.  ا.آی. سیبه سازمان جاسوسی ساليداريتی سنتر

و. باال به آن اشاره شد، تاکيد خاصی می گذارد فلسفه ای که در کارگران بر مبنایسوم خصوصًا برآموزش  جهان  

جنبش  و نفوذ در ن سوم شروع به يارگيریخود فروش بومی کشورهای جها ازطريق عناصرمحلل سست عنصرو

.ری برای تطبيق دادن اين جنبشها به دنبالچه و پيروی از منافع امپرياليسم آمريکا، را داردکارگ  

ن اقتصاد گلوباليزاسيون مورد نظرامپرياليسم عينی نظم نويمبنای نيازهای اساسی وه کالم ديگر، برنامه اين نهاد برب

باال به آن اشاره همانگونه که در. گشته است استوارپی فروپاشی نظام سوسيال امپرياليست شوروی تنظيم وآمريکا در

:ازشد هدف اين نهاد عبارت   

ارزان يکا برای غارت و چپاول نيروی کارامپرياليستم آمر-ايجاد و توسعه شاخک های استثمار نظام سرمايه داری

پاگيری جنبش   و مهار زدن به  گلوباليزاسيون و مقابله  نوين اقتصاد  با نظم کارگران، خصوصی سازيهای منطبق 

کارگری راديکال چپ کمونيستی در کشورهای جهان بخصوص جهان سوم،و تبديل جنبشهای کارگری اين کشورها 

رسد با توسل به چاقوی قصابی و اسلحه و نيروی نظامی درآخرکه به منافع خويش مي به دنبالچه منافع امپرياليستی و

. مترقی و انقالبی کارگری می پردازداش به سرکوب و براندازی اين جنبشها و ترور افراد   

." استثمارگران و ستمگران هرگز چاقوی قصابی خود را کنار نمی گذارند"  همانگونه که مائو تسه دون گفت  

 

و راسيستهای اتحاديه های  )  سنتريستها ( و ساليداريتی سنتر مبالغ مالی فراوانی در اختيار ميانه روها. دی. ئی. ان

می هاد طرفدارواقعی منافع کارگری وراديکال هستند، قراربله با اتحاديه هائی که به ديده اين دو نکارگری برای مقا

فراوان دالر و  صرف مبالغ   با   سياست آمريکا  افراد موافق  به رهبری رساندن هدف اصلی چنين سياستی. دهند

.     اديه هاستممانعت از ورود نمايندگان واقعی کارگران مترقی و چپ در راس اين اتح  

در ١١سپتامبر سال ١٩٧٣ ان. ئی. دی. ، و ، ا. اف. ال.- سی. آی. او. از طريق  ا. آی. اف. ال. دی.١٤* ، به عنوان 

بازوی امپرياليسم آمريکا از جمله نهادهائی بودند که با همکاری سازمان جاسوسی سيا، کودتای خونينی را با اتکا به 

سراسر در و١٩٧٣ازسپتامبر . عليه حکومت ملی سالوادورآلنده برپا نمودند  درشيلیه ژنرال فاشيستی همچون پينوش

 ١٠٠٠٠٠٠ شدند و بيش از  شيلی کشته  نفر ازمردم٣٠٠٠٠نظامی پينوشه، بيش از  -ديکتاتوری  سال حکومت ١٧

 نفر ٤٠٠٠٠٠بيش از. به کشورهای ديگر يافتند  شدن  نفر راه گريزاز مرگ و شکنجه و اعدام را در فرار و پناهنده

  .ناپديد گشته اند، خبری نيستطول اين کودتای ننگين و تاکنون ازهزاران هزارنفری که در. مورد شکنجه واقع شدند



 و هنری کسينجرمشاور   و رئيس جمهور وقت ريچارد نيکسون از ابتدای سر کار آمدن سالودور آلنده دولت آمريکا

 سالوادور آلنده از طريق رفرم داخلی دولت  دولت.  بودند و از طريق کودتاامنيت ملی نيکسون، خواهان براندازی ا

 که دولت سالوادر آلنده از طريق انتخابات ١٩٧٠سال از. دمکراسی را پيشه کند- سوسيالمی خواست راه رسيدن به

امی حکومتی شيلی  نظ-چارچوب سياسی  و  اقتصادی زيربنای  درتغيير  به راه انقلالبی اعتقادی آمد، روی کار به 

دولت سالوادور آلنده از درون .  وابستگی شيلی به سيستم امپرياليستی را به هيچ وجه قطع نکرد نداشت، و زنجيرها

که همه خواهان تغييرات راديکالتری در شيلی  خيزشهای کارگران شيلی، و طبقات متوسط ، و بخصوص دهقانانی 

به قدرت  آمريکا تاريخًا بر آنان تکيه ميکرد بودند،ياسی که امپرياليسمبودند، يعنی خواهان کوتاهی دست نيروهای س

 جهان عليه آمريکا و سيادت امپرياليستهای ديگر باال  و از آنجا که درآن سالها مبارزات زحمتکشان و خلقهای. رسيد

 امپرياليسم آمريکا به طبه اين شراي با توجه .  می ديد گرفته بود، دولت آمريکا اين شرايط را خطری جدی عليه خود

. اف. آی. اطريق بازوی کارگری خود ه آمريکا در ابتدا اين بود که ازنقش. بين بردن دولت آلنده وارد کارشددنبال از

روزنامه ای دست راستی، اتحاديه های زرد وراسيست،خريدن گروهوسازمان جاسوسيش به پرداخت پول و .دی. ال

تجاعی و نيروهای ارتش شيلی مخالف آلنده وارد عمل شود، و تمامی شاهراهای نگاران، و افراد ضد کمونيست و ار

 اوليه شان  برنامه. حرکت اقصادی همانند دادن اعتبارات مالی بانکی از طريق بانک جهانی به شيلی را مسدود نمايد

ی وابسته به آمريکا  و گروهای ازتجاع  طبقات اقتصادی و سياسی و به حرکت درآوردن طريق فشار بود که از اين 

 آورند که اقتصاد شيلی از شدت فشار به فغان  دولت آلنده را با شکست روبرو سازند و بقول نيکسون شرايطی فراهم

اما اين برنامه آمريکا برعکس نتيجه سوء داد و باعث پشتيبانی هر بيشتر اکثريت مردم يعنی . و فرياد در آورده شود

طرح مسدود کردن شريان اقتصادی شيلی از طريق عدم . دولت آلنده شدات متوسط ازقکارگران و دهقانان فقير و طب

 کنار سازد اما شرايط  پيشروی  دولت آلنده را بر توزيع اعتبارات مالی بانک جهانی هر چند به خودی خود نتوانست

ای تمامی  واسطه چنان برنامه چرا که به.  آلنده مهيا نمود کشيدنزير را برای به  مپرياليسم آمريکا ا چه سريعتر هر

رسيدن زمان مغتنم کودتا آماده و بسج نموده بود؛  را متحد ساخت و آنانرا برای فراآمريکانيروهای ارتجاعی طرفدار

 در پخش پول و خريد دی. ال. اف. آی. او به اين ترتيب امپرياليسم آمريکا، توطعه کودتای نظامی خود را با اتکا به 

. ابسته به آمريکا به مرحله عمل در آوردگروهای ارتجاعی و  

کودتای شيلی در واقع  محصول  مشترک نهاد امپرياليستی ا. اف. ال.- سی. آی. او. از طريق ا. آی. اف. ال. دی. و 

راسيست و سنتريست " کارگری"اتحاديه های بود که با زدن کانال مالی دربطن ارتش و. ا.آی.سازمان جاسوسی سی

 نظاميان ارتش پينوشه از طرف امپرياليسم آمريکا در نبود يک رهبری انقالبی حزب  اقوی قصابیو با تيز کردن چ

 و  دهقانان فقير و نويسندگان، زنان و انقالبی کمونيست و مترقی کارگران   قتل عام   به پيشتاز طبقه کارگر انقالبی

.دانشجويان مترقی وانقالبی راديکال و چپ منجر گرديد  

 در انتخابات   دستکاری ،.او. آی.  سی- .ال. اف.   ا و. ئی. دی. ان   امپرياليستی  نهادهای  ننگين مهناجمله کار از

بلغارستان و آلبانی به  در١٩٩٠ی کانديدای انتخابات سال  ، و سرنگون١٩٩٦ و مغولستان ١٩٩٠سال نيکاراگوئه در

 ٢٠٠٣رياست جمهوری سال  وروی، انتخابات در ش  ، انتخاب نمودن يلتسن ١٩٩٦در.  ميباشد ١٩٩٢-١٩٩١سال 

به کانديداهای طرفدار آمريکا  و نهادهای بومی تابع اين ارکان " پول نرم "در آذربايجان، بوسيله دادن کمکهای مالی 



اين دو نهاد گاهی با صرف فقط چند صد هزاردالر موفق به خريدن نتايج پيروزی انتخابات . امپرياليستی بوده است

.  و نيز کشورهای فقير جهان سومی بوده است*٢٧ آمريکا در کشورهای پيشين اروپای شرقیمورد نظر  

اتحاديه  "هان  تحت نام  کشور ج٢۵در بيش از ) ساليداريتی سنتر(و مرکز همبستگی . او. ای.  سی-.ال. اف. نقش ا

عملی  و پيش بردنتی آمريکا، امپرياليس - نظام سرمايه داری " کارگری " ولی دراصل به عنوان شاخه  " کارگری

، مبارزه اين نهاد درمنع تشکالت راديکال .دی. ئی. انکردن راهکارهای ارتجاعی و ضد کارگری نهاد امپرياليستی 

نظم سرمايه   گلوباليزاسيون   و ارتقا خصوصی سازی  و ترويج ميان کارگران کشورهای مختلف جهانو مستقل در

 در طرفداری از برنامه خصوصی سازی و به   و گروهای کارگری يق اتحاديه هاامپرياليستی از طريق تشو -داری

. يک کالم  گسترش شاخکهای استثماری امپرياليسم آمريکا ميباشد  

قبل با اتکا به آن برای  شکلها و نامهای مختلفی را که درهموارهوساليداريتی سنتر. دی. ئی. نهادهای امپرياليستی ان

و اتحاديه های کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجوئی مورد استفاده قرار می داده است و نفوذ در جنبش کارگری 

. ال عوض می نمايندحشده باشند را مرتبًاً  به فراخورافشا زنان، دانشجويان وکارگران مبارزومترقی شناخته وبرای 

 وميزان مشخص، دريک کشورنانجواوجه به روند مبارزات جنبش کارگری، زنان واين دو نهاد با تبه عبارت ديگر

به امپرياليسم آمريکا، و سياست نزديک بودن رژيم حاکم برآن کشور هرکشورو آگاهی کارگران و زنان ودانشجويان

وکران بوميش که حتی می توانند  و ن کلی آمريکا در قبال رژيم حاکم بر آن کشور با اتکا به جاسوسان محلی، محللين

داشته باشند، تحت نامهای م همچون کانادا يا اروپا و يا درکشورهای عربی خليج قرارسوکشوريا حتی دردرآمريکا و

!               مختلف جديد محلی و بومی آن کشور مورد نظر آمريکا فعاليت خود را عملی سازند  

 غير ته وارتجائی ايرانی وابسريست که محلل ها و گروها وعناصرمتزلزل سانتريست وحتی تاکيد به اين نکته ضرو

مسائل  ل خاصی همچون اينکه مبارزه بخاطرخواستها ومسائبر) مرکز همبستگی آمريکا(وابسته به ساليداريدتی سنتر

ردن دامنه اين بخاطر وسيعتر ک) ملموس کارگری ايرانجانبه به روند مبارزه اقتصادی و تاکيد يک ( ملموس کارگران

 به مجموعه و بنياد  را نبايد با مسائل سياسی و تهاجمن جهانی کارين المللی و سازماو روايت بمبارزات طبق منشور

که در بطن مبارزه طبقاتی ) انقالبيون راديکال چپ (حکومت جمهوری اسالمی ربط داد، و گويا به زعم ايشان، آنان 

جنبش کارگری هم برمضمون سياسی و هم به مسائل فوری اقتصادی معيشتی  جنبش کارگری ايران  با ارجحيت به 

مضمون سياسی اين جنبش که به آگاهی طبقاتی کارگران پيشرو و انقالبی درکسب قدرت سياسی واحقاق ديکتاتوری 

ای کمونيستی به جامعه سوسياليستی و نهايتًا دني  دسترسی  حقيقی عينی و چشم انداز  و يگانه راه   ايران پرولتاريای

 اپورتونيستها و رويزيونيستها،   گفت، اين همان هدف اصلی ند بايددور  به  مارکسيسم الفبای معطوف می نمايند، از

) همچون خانه کارگر اسالمی، ملی مذهبيها و دوم خرداديهای ورشکست (بومی جمهوری اسالمی  نهادهای ارتجاع 

و سازمانهای امپرياليستی همچون ساليداريتی سنتر، ان. ئی. دی.  و سازمان جهانی کار است که خواهان زير و رو 

نشدن و تکان نخوردن کشتی ناخدای حکومتيان مرتجع است، که کارگران را ازراه انقالب اجتماعی مايوس ميدارند 

. و قشر پيشرو و انقالبی کارگران ايران را از بدنه جنبش کارگری ايران منفرد کرده و به بيرون پرتاب می کنند

ريکا در صدور دمکراسی نوع آمريکائی به کشورهای استرتژی جنگی آم گسترش  کنونی  بخصوص که در شرايط 

و احتمال (  آمريکا سياست تغيير رژيم ايران   و امپرياليسم خاورميانه و باال گيری تضاد بين رژيم جمهوری اسالمی



. دی. ئی. از الويت خاصی برای آمريکا برخوردار شده است، نهادهای امپرياليستی ان) حمله نظامی آمريکا به ايران

ژی، فعاليت خود را برای همين استراتراتژی آمريکا نيزدقيقًا مکمل برمبنای استمرکزآمريکائی ساليداريتی سنتربر و

موضوع  نشجوئی وزنان تشديد نموده است وهرگونه غفلت وکم بهائی دادن به اينداپاگيری ونفوذ درجنبش کارگری،

.     خواهد داشتدربر انقالبی ايران خطرات جبران ناپذيری را برای پرولتاريای  

 برای توده های وسيع و در لفافه حرف زدنهای اين جريانات را) مخفيانه(کارگران انقالبی ايران بايد اين کد ها سری

ری اين کدهای سن بايد آنان را که نا آگاهانه بردر اين ميا. و آنان را به منافع طبقاتيشان آگاه سازندکارگران بازنمايند 

اتحاد صفوف  و از جدا نمايند  امپرياليستی  سان و جاسو ارتجاعی حکومتی  را ازعناصر  فشارند می  پا  و مخفيانه

.   کارگری همچون مردمک چشم با پيگيری کمونيستی محافظت نمايند  

                                                                                 

 برهان عظيمی

٢٠٠٧ - ژانويه -اول   
 

:زير نويسها  

       ________________ 
                                                        American Center for International Labor Solidarity ١ *  

                                                                                                               Solidarity Center ٢*  

  National Endowment for Democracy (NED) *٣ 

 The Church committee *۴ 

The Pike Committee of the House *۵  

The Rockefeller commission ٦*  

سازمان غير دولتی  =  )او. جی. ان  ) Non Government Organization (NGO)  ٧*   

*٨  ١٩٨٦وئن  ژ-٠١نيويورک تايمز،    

  The International Republican Institute *٩ 

 The National Democratic Institute for International Affairs *١٠  

 AFL-CIO *١١ 

 The Chamber of Commerce *١٢  

 ١٣*   .١٩٩٦-١٩٩٤، .دی. ئی. رجوع شود به گزارش ساالنه ان 

.)دی. ال. اف. آی. ا  )-The American Institute for free Labor Development (AIFLD)  *١۴ 

 The Asian-American Free Labor Institute *١۵ 

The African-American Labor Center *١۶ 

(FTUSI ) - The Free Trade Union Institute *١٧ 

ا، آسيا، آمريکای التين بوسيله کنگره آمريکا به عنوان چتر محافظتی و نفوذی در آفريق١٩٧٨       در سال   

.       و اروپای شرقی بوجود آمد  

 United State Agency For International Development (USAID)  *  ١٨  



Television Station Rustvi 2 ١٩*  

24 Hours Newspaper *٢٠ 

KAMARA: Georgian Youth Movement *٢١ 

    OPTOR: Serbian Student Movement *٢٢ 

International Renaissance Foundation &/ Soros Open Society Network * ٢٣ 

.اين دو نهاد امپرياليستی متعلق به بيليونر معروف آمريکائی جرج سوروس است                 

The international Center for Policy Studies *٢۴ 

The Western Ukraine Regional Training Center *٢۵ 

The Center for Political and Legal Reforms *٢۶ 

، خانه آزاد آمريکا، *١٨دی با اتکا با همراهی نهادهای  مرتبطش از جمله آژانس توسعه بين المللی آمريکا. ئی. ان *٢٧         

همگی همچون *  ١٠یبرای امور بين الملل ؛ و انستيتوملی دمکراتيک*٩آمريکا، انستيتوی بين المللی جمهوريخواهان وزارت کشور

 ادوارد شاوردناتزه به مقام رياست جمهوری رسيده بود با توسل به يک   گرجستان را که طبق آن٢٠٠٣شبکه مافيائی انتخابات سال 

به مقام رياست جمهوری گرجستان   رقيب ايشان، اقای ساکاشويلی را سرانجام   بسود انقالب مخملی و با صرف ميليونها دالر هزينه

* ٢٠ ساعت٢۴مخالف شاوردناتزه و مجله * ١٩ تلويزيون راستاوی٢نهادهای فوق با کاناليزه کردن ميليونها دالر به کانال . درساندن

 نتايج رياست   با  را برای مخالفت  زمينه گرجستان انتخابات  ماه ها قبل از   بود   جوانان گرجستان که جنبش* ٢١و سازمان کامارا

 و پيروزی ساکاشويلی، رهبران نهضت   در اين انتخابات  شاوردناتزه بعد از شکست.  را سازمان دادند تزه شاوردنا جمهوری به نفع

 به قدم به مرحله اجرا  را قدم) يوگسالوی سابق* (٢٢سربيا دانشجويان نهضت آپتورجوانان کامارا اعالم نمودند که آنان تجارب 

 نفر از دانشجويان گرجستان را به کشور سربيا برده شدند، و در مدت سه روز ١٠٠٠بيش از  "در آوردند و طبق گفته اين رهبران، 

 زير کشيده بودند آشنا  که ملوسويچ را به)  يوگسالوی (سربيا   دانشجويان آپتور کشور  مخملی  پيشبرد انقالب  آنها را با چگونگی

 سربيا در بر پائی يک انقالب بدون خونريزی   دانشجويان ب تجار نمودند و در اين سمينار سه روزه جوانان گرجستان را به آموزش

. تمامی خرج اقامت آنها را متقبل شدند* ٢٣نهادهای فوق به همراه بيليونر معروف آمريکائی آقای جورج سوروس." مجهز نمودند  

اکرائين به  ناتو و سازمان  کشور اکرائين که در آن آقای ويکتور يوشچنکو از طرفداران پيوستن ٢٠٠٤انتخابات رياست جمهوری 

. تجارت جهانی بود موقعيت و فرصت ديگری را برای امپرياليسم آمريکا بوجود آورد تا از طريق نهادهای کارکشته ای همچون  ان

ی انستيتوی بين المللی جمهوريخواهان،  انستيتوملی دمکراتيک برای امور بين المللی، خانه آزاد آمريکا و موسسه فرهنگ، .دی. ئی

ويکتور . ،  نتايج اين انتحابات را بسود موقعيت جهانی خويش در مقابل رقيب امپرياليسم شوروی تغيير دهد*٢٣بين المللی سوروس

 که همسرش آمريکائی در کابينه رانالد ريگان مشغول به کار بود در مقابل کانديدای کرملين آقای ويکتور يانوکويچ که يوشچنکو

، ٢٠٠٤ دسامبر ٣١بنا به گزارش روزنامه نيويورک سان در .  بود، از طرف نهادهای فوق الم شدعهده دار پست نخست وزيری

اين نهادها با اتکا به تجارب جنبش دانشجوئی کامارا گرجستان و  . موقعيکه در ماه نوامبر همان سال به انتخابات مجدد کشيده شد

اکرائينی به نامهای . !) او. جی. ان"( غيردولتی"م  پورا و نيز سه سازمان آپتور يوگسالوی، اينبار به جنبش دانشجوئی اکرائين با نا

*  ٢٦و مرکز رفرم سياسی و قانونی* ٢٥، و مرکز آموزش منطقه غرب اکرائين*٢٤مرکز تحقيقات بين المللی برای تحقيق سياسی

 توانستند نتايج انتخابات در اين کشور را نيز با و با فرستادن بوش پدر و هنری کسينجر برای نطارت بر انتخابات بعدی. اتکا نمودند 

          !  تکيه به سازمانهای محلی اکرائينی بخرند
 


