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ميرا بشناس  ILO    برخی از شرکت کنندگان پر نفوذ آی ال او

 
١٣٨٧ وريانزدهم شهرشنبه ش                                                                        سالم دمکرات

 
 

قای مهدی کوهستانی نژاد عضو و نماينده اتحاديه خدمات عمومی کانادا که يکی دو سالی می شود که اخيرًا مطلبی از آ

به شغل داللی شخصيت ها و واسطه گری ايجاد پيوندها بين جنبش کارگری ايران و سازمان های بين المللی باصطالح 

)کارگران  منتشر گشته که جدا از " فعان حقوق کارگرانکانون مدا"روی آورده اند، در وبالگ ) بخوانيد سرمايه جهانی

هدف اصلی اين نوشته که پاسخ به اعتراضات گسترده ِی جامعه ی کارگری ايران به دعوت شخصی بدون هيچگونه 

اعتبار کارگری و داراِی سوء شهرت در ميان فعاالن اين جنبش ، به نمايندگی از کانونی جديدالتأسيس و بدون سابقه 

همآيی سازمان جهانی کار بوده است، جنبش کارگری ايران را به شناخت بهتری از سازمان های مبارزاتی به گرد

ما نيز به سهم خود در معرفی اين . جهانی مدعی مدافع از حقوق کارگران و ايجاد ارتباط با ايشان توصيه کرده است

شان در جنبش جهانی کارگران به جنبش سازمان ها و شخصيت هايی از قبيل آقای مهدی کوهستانی نژاد و نقش امثال اي

اخته شده ی برای انجام اين هدف، سلسله مصاحبه هايی با فعاالن شن. کارگری ايران و فعاالن آن کوشش خواهيم کرد

را واهيم کرد، اما فعًال مقاالت زيرسطح جهانی ترتيب داده ايم که بزودی به انعکاس آنها اقدام خکارگری در ايران و در  

:دن باب اين موضوع در اختيار خوانندگان قرار خواهيم دادبرای گشو  

  قسمت اول» کنگره ی سازمان های صنعتی«و » فدراسيون کار آمريکا«نگاهی به تاريخچه ی 
)اه دفتر هجدهمگ ن(  رحيم عابدين زاده  

قسمت دوم »کنگره ی سازمان های صنعتی«و » فدراسيون کار آمريکا«نگاهی به تاريخچه ی   
)بيستماه دفترگ ن(  رحيم عابدين زاده   

  قسمت سوم »کنگره ی سازمان های صنعتی«و » فدراسيون کار آمريکا«نگاهی به تاريخچه ی 
) دومبيستماه دفترگ ن(  رحيم عابدين زاده  

 
»کنگره ی سازمان های صنعتی«و » فدراسيون کار آمريکا«نگاهی به تاريخچه ی   

 مختصری در مورد اتحاديه های کارگری کانادا و آمريکا

 نادر احمدی

می باشد که توسط جان پيترز " ک کلمه را دارد؟آيا کسی جرأت گفتن ي: "مطلب زير ترجمه و تلخيص مطلبی با عنوان

.نوشته شده و در نشريه مانتلی ريويو درج شده است  

در ادامه مطلبی در مورد وضعيت اتحاديه های کارگری آمريکا آمده است تا يک تصوير گسترده تر در مورد شرايط 

.طبقه کارگر در آمريکای شمالی برای خواننده ايجاد شود  

فتن يک کلمه را دارد؟آيا کسی جرأت گ  

چيزی جز فريبکاری   و اين  !هميشه کسانی وجود دارند که يک ادعا را مطرح ميکنند اما خالف آن را انجام می دهند
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فقط چند بار نا اميدی کافی است تا چنان بذر بی اعتمادی را در مردم رشد . نيست که منجر به بی اعتمادی و شک ميشود

تحقق مسئوليتشان اميدوار باشند؟ خود درامرد که آيا براستی هيچگاه می توانند به نمايندگاندهد که آنان از خود بپرسن  

ميدهند اما هيچ چيز  زنند وشعاررهبری جا خوش کرده اند خيلی حرف می که درمشکل زمانی بزرگتر می شود که آنانی

) ٢٠٠٨می ٣٠-٢٦( ران کانادا درشهرتورنتوکارگکنگره اخيردر. هيچ نوع انتقادی را نمی پذيرندو! را متحقق نمی کنند

با وجود آنکه . رهبری را نداشت درموردما شاهد تمامی چنين مشکالتی بوديم و حتی کسی جرأت گفتن يک کلمه انتقادی

خدمات   برنامهعليه خصوصی سازيها، تثبيت يکمبارزه بربازسازی اتحاديه های کارگری، درموردقطعنامه های خوبی

اينکه کنگره کارگران  ازاما هيچ نشانه ای شدحفظ مشاغل تحت پوشش اتحاديه ها تصويب ازتداوم وايتدرمانی ملی، حم

پايان، بيشترقطعنامه های صادره در! تحقق اين اهداف را بازی کند وجود نداشت نقش مؤثردرکانادا تصمصم دارد تا يک

.ه نبودندچيزی بيش از پيشنهاداتی در مورد جلسات بحث در باره مسئل مطرح شد  

افزايش آگاهی  و  آنکه تشويق ابتکارات مترقيانه رهبری کنگره کارگران کانادا بجای   که  بودموضوع نگران کننده اين

دهد تصمصم دارد که بحث در مورد  را سرلوحه اعمال خود قرارعمومی و به حرکت در آوردن انبوه کارگران کانادايی

. رشد ايده های مترقی می شود را متوقف کندمشکالت مطرح شده و فعاليتهايی که باعث  

نگره کارگران ک. ناشناخته است.) س.ل.س(بين مردم عادی، کنگره کارگران کانادا در کارگران متشکل، ودنيای ازخارج

 البی صحنه، پشت  مردم در کارگران با ارتباطی  يک ابزار  تأسيس شد تا به عنوان ١٩٥٦سال  در.) س.ل.س(کانادا 

درنزد دولتمردان باشد و ضمن انجام کار تحقيقاتی، امر آموزش کارگران در شوراهای ايالتی در سراسر کانادا کارگران 

.را به عهده بگيرد  

را نيز به ) پ.د.ن) (حزب دمکراتيک جديد ( همچنين وظيفه جلب کمک مالی برای .) س.ل.س(کنگره کارگران کانادا 

. يالتی در مورد کمک های مالی در اين راه محدوديت هايی را ايجاد کرد قانون ا٢٠٠٣عهده داشت تا اينکه در سال 

مهمی در سازماندهی اعتصاب عمومی بر عليه کنترل   نقش ١٩٧٠در اواسط سال .) س.ل.س(کانادا  کارگران  کنگره 

دارکاتچی و عامل دارنده و ت امروزه يک نقش باز بر بخش عمومی ايفا کرد اما اين تشکيالت  دستمزدها و قوانين تسلط 

ديگر نه يک تشکيالت کارگری .) س.ل.س. (به عهده دارداجرايی تحقق اصالحات مطلوب بازارآزاد برعليه کارگران را

Ken Georgetti    سال گذشته تحت رهبری١٠اين تشکيالت در مدت . است و نه در خدمت اهداف کارگری قرار دارد 

. آن حذف شده اندری انجام نداده و اعتصابات و اعتراضات از دستور کار بجز البی مقامات دولتی و پارلمانی چيز ديگ

.) س.ل.س(کنگره کارگران کانادا . کنگره وقت تلف کردن بودره متفقأ همنظر بودند که شرکت درکنگشرکت کنندگان در

Ken Georgetti   در سال را دارد آقای ميليون دالر درآمد٢٠ ميليون نفر از کارگران کانادايی و ٣که ادعای نمايندگی  

!را که تنها فرد کانديدا بود مجددأ به رهبری خود برگزيد  

را مطرح می کرد    Ken Georgetti در جريان سخنرانی ها، هرگاه که يک سخنران موضوعی بر خالف ميل آقای    

زير عالمت سؤال قرار می گرفت    Ken Georgetti   موقعيت آقایگاه و هر  !فورأ صدای ميکرفن او قطع می شد 

Ken Georgetti نه مانند رهبر يک اتحاديه کارگری دمکراتيک بلکه مانند     رفتار آقای .مسير بحث تغيير پيدا می کرد 

.رفتار رهبری بود که رهبری او توسط عوامل نامرعی در معرض خطر قرار گرفته بود    

افراد شاغل که شامل مشاغل هل درصد ازمی هستند و چمشاغل در کانادا تمام وقت و تقريبأ دائ درصد از٥٤امروزه فقط 
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!باشد می کنند که درآمد آنان حتی کمترازاستاندارد حداقل دستمزدميموقتی و ساعتی می شوند آنقدر دستمزد کم دريافت  

 ل حقوقحداق ماليات از وجود پرداخت  که با  رند  وجود دا موقی با اجازه کار کارگر نفر کانادا صدها هزار همچنين در

دريافت حمايت بعد از بيکاری ناشی از حوادث محيط کار و بيماری، محروم هستند و حق خدامی شامل حق بيکاری واست

.تشکل را نيز ندارند  

.در چنين شرايطی است که عضويت در اتحاديه های کارگری کانادا بشدت کاهش يافته است  

 

رجی امپرياليسم آمريکادر خدمت سياستهای داخلی و خا» کارگری « بوروکراسی   
 

نادر احمدی: ترجمه و تلخيص  

 

و استثمار شونده ای که بين طبقه کارگر و طبقه بورژوازی وجود دارد کارگران و حاميان آنها درنتيجه رابطه استثمارگر

می وم حقوقشان محررمايه دارانی می جويند که به طورملموس و عينی آنها را ازهميشه دشمنان اصلی خود را در بين س

به همکاران و هم طبقه ايهای خود که با گزينش آنها به رهبری اتحديه های کارگری سرنوت خود رابه دست کنند و کمتر

ی بورژوايی درجهت سرکوب کارگران، از پليس به عنوان در واقع دولتها. آنها ميسپارند توجه خود را معطوف می کنند

اسب اشرافيت کارگری . ديپلماسی و نان شيرينی استفاده می کنندان ابزارورهبران اتحاديه های کارگری به عنچماق و از

های   که عامه مردم درتمام کشورهاهرچند سال يکباردرنمايشآنچنان. بين کارگران هستندتروا وستون پنجم بورژازی در

با گزينش رهبران  رگران کا آن  خود رأی می دهند مزيد بر  دشمنان به روند و می  صندوق های رأی   به پای انتخاباتی

. درون صفوف خود امکانپذير می کنندود به آنان، نفوذ بورژوازی را درخاديه های کارگيری و تفويض قدرت واختياراتح

، ی است که افراد در آن قرار دارنداز آنجا که جايگيری افراد در طبقات اجتماعی يک انتخاب نيست بلکه ناشی از موقعيت

وء استفاده از قدرتی که کارگران به آنان واگذار ميکنند تالش ميکنند تا با خدمت به سرمايه داران اشرافيت کارگری با س

ضمن تأمين منافع خود موقعيت مادی خود را نيز تغيير دهند و متأسفانه کارگران آمريکا و بقيه جهان در امر رأی دادن و 

  آقای جان سوينی که بزرگترين اتحاديه کارگری در آمريکاگزينش سياستمداران بورژوا سابقه خوبی ندارند و بطور مثال

  ( AFL-CIO )  انقالبی در سراسر-را به ابزاری در دست سازمان سيا و دولت آمريکا برای سرکوب جنبشهای کارگری

ه  سال پی در پی توسط کارگران به سمت رهبری اين اتحاديه بر گزيده شد١٠جهان تبديل کرده است برای مدت بيش از 

!! ميليون کارگر عضو اين اتحاديه برای انتخاب به اين سمت وجود ندارد١٢است گويی که فرد شايسته ديگری در بين   

AFL-CIO  در شيکاگو هزاران نفر از فعالين کارگری٢٠٠٥در سال   ) در کنوانسيون اتحاديه های کارگری  )  

اين اتحاديه کارگری و دريافت رشوه مالی توسط او تا در مورد علل شکست رهبری آقای جان سوينی در تالش کردند 

Democracy of the National Endowment (NED) ازمؤسسه ظاهرآ خصوصی و بد نام به نام  

 تمامأ توسط دولت آمريکا تأمين می شود و بر ضد دولتهای ديگر همکاری نزديکی با سازمان سيا دارد ، آن که بودجه 

نار جهانگوشه و ک با دولت آمريکا در  NED    در حالی که مطالب زيادی در مورد رابطه. مورد بازخواست قرار دهند 

AFL-CIOمنتشر شده است، اما به ارتباط تشکيالت جانبی و وابسته به   
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معروف است   Solidarity Center   که با نام مختصر» گی بين المللی کارگران تمرکز آمريکايی برای همبس« ه نام ب 

. های ونزوئال و چين، توجه چندانی نشده استعليه کشوربر  CIA NED  و همکاری آنها با  و وابستگی آن به    

در پشت ! ل است تا ارتباط مخفی بين اتحاديه های کارگری و دولت آمريکا را باور کنند کبرای بسياری از کارگران مش

جنگ جهانی دوم از زمان . در قدرت استپرده، رهبران اتحاديه های کارگری در آمريکا صرف نظر از اينکه چه کسی 

 نيروهای محرکه يکی از. ستهای آن حمايت کرده اندسياداران نئوليبرال و دولت آمريکا وسياستمتا کنون همواره از

«(ADLP) ی کارگریپلماسيد دری مشورتتهيکم« بين دولت آمريکا و اتحاديه های کارگری،  ارتباط     

   ايجاد شد و اين تشکيالت از ١٩٩٩دوران رياست جمهوری بيل کلينتون در سال وزارت خارجه آمريکا است که در در

مشاور رئيس جمهور و وزير   (ADLP)  تشکيالت. شروع مرحله دوم رياست جمهوری بوش خيلی فعالتر شده است 

.امور خارجه آمريکا درامور کارگری است    

رهبریاعضای ديگر هستنيز   NED که عضو کميته مرکزی AFL-CIO کنونی  رهبر  John Sweeney عالوه بر    

 Thomas R. Donahue NED: یمثل آقا راست افراطی و ضد کمونيست شده ترين افراد نئو کنسرواتيو وشامل شناخته    

یالتهاي او به تشکیبوده است و به خاطر وابستگ  AFL-CIO  ی خزانه دارسي رئ١٩٩٥ تا ١٩٧٩ فرد از سال نيا( 

)وف است معریستي ضد کمونیکارگر  

 League for Industrial Democracy (LID) Ray Marshall  ی نظامتهي در کمتيعالوه بر عضو    ی آقا

ستيضد کمون  ووي نئوکنسرواتالتي تشککيکه    League for Industrial Democracy   التي تشکتيعضو مرکز 

. باشدی مزياست ن   

John Joyce  آنفهي است که وظ»ی مرکزیکايدر آمر یدوستان دمکراس« :  به نام یالتي تشکتيعضو مرکز   ی آقا  

 Ray Marshall   یدر ضمن آقا.  بودکاراگوئهي در نستهاي و بخصوص ساندنی مرکزیکايدر آمر ونيمبارزه با انقالب

اتحاديه رهبرانوغيره همه اينها از    Frank P. Doyle ،Anthony G. Freeman  ،William Lucy :و آقايان   

تالشهای برای تأمين منافع سرمايه داران وبه شکست کشاندن هستند ودرآمريکا    AFL-CIO    های کارگری و عضو

!!بقيه جهان در صفوف کارگران به دشمنان آنان يعنی سرمايه داران خدمت می کننددرآمريکا وکارگران   

  امپرياليسم کارگری
AFL-CIO کايی در طول تاريخ موجوديت خود هموارهآمري و ديگر اتحاديه های کارگری      یارگرک مي عظهياتحاد 

سرنگونی دولتهايی که با رأی مردم انتخاب شده اند چند مليتی بوده اند و به آنها درسازمان سيا و شرکتهای وفادار رهمکا

و استقرار دولتهای ديکتاتور و تقويت جريانات ضد کارگری در سراسر جهان و پيشبرد سياستهای نژادپرستانه و ضديت 

. کارگران مهاجر در داخل آمريکا کمک کرده اندبا  

را   تشکيالت  اين ارتباط  تا  داد  قول  رسيد    AFL-CIO Sweeney  به رهبری١٩٩٥در سال   وقتی که آقای    

مرکز همبستگی را در «  تشکيالت ١٩٩٧، قطع کند و در سال با سازمان سيا) عضو داردميليون کارگر١٢که بيش از (

د به و خديجد  کرد تا به اصطالح به همبستگی جهانی کارگران کمک کند اما اين تشکيالتايجاد  AFL-CIO جوار    

  و در کنار ديگر تشکيالتهای راست افراطی مانند

CRIE - IRI - NDI مبالغ دنان می راست افراطیالتهاي تشکگري شد و در کنار دلي تبدايدر دست سازمان س   یابزار 
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the Solidarity Center ،(IRI) ،(CIPE) ، (NDI) : NED اين چهار تشکيالت يعنی .دريافت می کند    از هنگفتی 

حاليکه ماسک چپ و در راست افراطی ضد کمونيست می باشندتشکيالتهای کارگری ومثل دوران جنگ سرد ترکيبی از

چند منافع کمپانيهای غارتگردفاع ازجنبشهای کارگری مترقی و چهره خود دارند اما هدف نهايی آنها مقابله باليبرال را بر

ايدئولژيک را صرف نفوذ  NED ز پول دريافتی ا "همبستگیمرکز" کارگری  يالتتشک .باشد جهان میسراسرمليتی در  

 آن اهداف در که  بين المللی کارگری  مپينهای ک آمريکا وتشکيالتهای کارگری، گروههای ضد گلوباليزيشن در ديگردر

.نهفته است می کند سازمان سيا و دولت آمريکا  

نوشت که در جريان کودتای   Christopher Marquis ’New York Times در مقاله ای به قلم  ه نمونه روزنامیبرا   

NED ساخته ویبه تشکيالت کارگری مرکز همبستگ١٥٤،٣٧٧  $مبلغ     برعليه آقای چاوز در ونزوئال ،٢٠٠٢سال  

«(CTV) ونزوئال  ن کارگرانکنفدراسيو« داد تا به تشکيالت کارگری مخالف آقای چاوز در ونزوئال به نام  پرداخته   

شود پرداخت که رهبر اين اتحاديه به نام  Carlos Ortega ضمن داشتن ارتباط با سرمايه داران حامی کودتا به نام     

.اعتصاب و قطع صادرات نفت در ونزوئال را سازماندهی کرد  Carmona Estanga 

سازماندهی نوشت که قبل از  Pedro در  Juan Forero Times  ه قلممقاله ای بدر ٢٠٠٤مارش ١١ تاريخدر    روزنامه

دفاترو ميباشد  Sweeny  آقای  دالر به تشکيالت مرکز همبستگی که ساخته٣٥٠٠٠مبلغ  NED ونزوئالدر کودتا    

  ونزوئالئی بين المللی احزاب دمکرات و جمهوريخواه در آمريکا پرداخته بود تا صرف آموزش احزاب طرفدار آمريکا

درکه مخالف دولت چاوز  CTV union   به نامهای,parties-Democratic  Action  ،Copei  یاتحاديه کارگر و 

  .ود بودند شونزوئال

 چينيها علنی و آشکار است و برخالف عمليات مخفيانه بر ضد دولت ونزوئال، دشمنی رهبران اتحاديه های کارگری با

ای ارزان جهان انتقال کارخانه ها به کشورهرکتهای چند مليتی، ازضد شی ترويج همبستگی جهانی کارگری بربه جاآنها

را مسبب بيکاری کارگران مقابل کارگران مهاجرشود حمايت ميکنند و در مياآمريکشدن کارگران درسوم که باعث بيکار

.بومی آمريکايی قلمداد می کنند  

مختلفبخش های انواع اتحاديه های کارگری درآن که يک فدراسيون عظيم متشکل ازتشکيالت جانبی و   AFL-CIO  

بازوی دوران جنگ سرد به عنوانانادا درکارگرن آمريکا و حتی کازميليون عضو١٢باشند با داشتن خدمات ميصنعت و  

آمريکایدر  مخالف آمريکا دولتهای  کردن  ساقط  و ديکتاتورهای نظامی از حمايت نقش مهمی در سازمان سيا عملياتی  

.جنوبی و بقيه جهان بر عهده داشتند    

AFL-CIO  آغاز نشده بلکه در حقيقت با تأسيس اتحاديه کارگری١٩٥٥در سال   با تأسيس "  Labor imperialism"  

AFL عليه انقالبيونبرتحوالت ضد انقالبی در     AFL با رياست Samuel Compres  .در اوايل قرن بيستم آغاز شد 

 مشارکت فعال داشته و ضمن حمايت فعال از مشارکت دولت آمريکا در جنگ دوم ١٩٣٠ -١٩١٠زاپاتيست در سالهای 

 بعد از خاتمه . جهانی، هدايت محافل ضد بلشويک و ضد انقالب اکتبر در هيأت هاکمه آمريکا را به عهده داشته است

AFL  به تضعيف کمونيستها در ايتاليا و فرانسه١٩٤٠سالهای در    ينجنگ دوم جهانی و در جريان جنگ سرد فعال 

.و با حمايت مالی سازمان سيا و شرکت در تجارت مواد مخدر هزينه های خود را تأمين می کردندمی پرداختند   

 ICFTU ORIT  و)سازمان منطقه ای ضد کمونيست در امريکای التين(    آمريکای التين از طريق همکاری بادر 
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 .  ادامه داد١٩٥٤تماال در سال فعاليتهای خود را برای سرنگونی دولت گوا) فدراسيون بيت المللی اتحاديه تجارت آزاد(

انستيتوی " امريکای التينامورچه بيشتر درکيالت برای دخالت هراين تش  AFL-CIO    با تشکيل١٩٦٢سال در 

د ورا ايجاد کر AIFLD  همزمان با دخالت در آسيا١٩٦٤در سال  ،  "AIFLD    برای تحوالت آزاد کارگری آمريکايی

 ١٩٦٤در سال . ثری ايفا کرد نقش مؤ١٩٧٣ و در شيلی در سال ١٩٦٤و آفريقا، برای موفقيت کودتا در برزيل در سال 

 سيسبا تأ١٩٦٧سال در.ن ضد تبعيض نژادی فعاليت کندعليه مبارزارا ايجاد کردند تا بر"  آمريکا-اکارگری آفريقمرکز"

سرکوب مخالفان دولت فرديناند مارکوس دريپين ازفيلکره جنوبی وضمن فعاليت در"آمريکا-سياآگری انستيتوی آزاد کار"

.حمايت می کردند  

  AFL-CIO بطور سنتی حامی حزب دمکرات آمريکا است و در انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری، برای تقويت 

ه بر کمک لجستيکی و تبليغاتی، درآمد حق عضويت کارگران را صرف هزينه های کانديداهای حزب دمکرات، عالو

.تبليغاتی کانديداهای حزب دمکرات می کند   

http://democraciesocialisty.blogfa.com :وب الگ زير مطالعه نمائيدده مطالب بيشتری را می توانيد دراين نگارناز   

        ٠٤/٠٨/٢٠٠٨  

  

   ICFTU وAFL-CIOچرا بايد سنديکای واحد را از 

 ؟سازمان پليسی، مخوف کارگری برحذر داشت دو

  الميرا مرادی

من پس از چهار سال انجام اين کار، کامًال متقاعد شده ام که ما :مادلين آلبرايت خطاب به کميته مشورتی ديپلوماسی کار

اين بخشی از کاری است که ما .  موفق داشته باشيمبدون يک ديپلوماسی کارگری موثر، نمی توانيم يک سياست خارجی

مادلين آلبرايت خطاب به رهبر اتحاديه .**کرده ايم، و بايد بکنيم، و با کمک شما، بهتر از گذشته آن را پيش خواهيم برد

و فشار شما برای جناب سوئينی من بخاطر نظرات شما در اينمورد و تاکيد: پرزيدنت سوئينی    AFL-CIO    کارگری 

و گرچه اغلب، چيزها کمی ديرتر از آنچه شما فکر می کنيد انجام می شود، اما من فکر می کنم، . ، بسيار سپاسگزارمآن

.در سايه فعاليت سخت شما و همکاری شما با ما، اين پروژه را به حرکت درآورده ايم  

مسائل کارگری و جهت ثال در زمينه برای م. مختلف سياست های مدون دارداياالت متحده آمريکا در امور:رجماشاره مت

» ديپلماسی کارگری«عنوان سياست خارجی تحت کشورهای ديگر، ازکارگری و يا جنبش های کارگری درامورنفوذ در

بهمراه رهبران سفرا و ديپلمات های اين کشورکميته مشترکی که متشکل ازيکا دروزارت امور خارجه آمر. جويدبهره مي

ری آمريکا و يا سازمان های جهانی می باشد، تالش می کند که کنترل حرکات کارگری در نقاط سازمان های کارگ

 سفارت ١٩٨٠در مقاله زير مادلين آلبرايت، خود اعتراف می کند که در دهه ی . مختلف جهان را در اختيار بگيرد

در اين کشور براه افتاد، )هستانبعدا رئيس جمهور ل(آمريکا در لهستان، در جنبش کارگری که به رهبری لخ والسا 

در کشورهای آمريکای التين بوده » ديپلماسی کارگری«نمونه ديگر موفقيت . دخالت و نقش تعيين کننده ای داشته است

  بی آی و ديگر نهادهای جاسوسی و پليسی اين کشور در اتحاديه کارگری آمريکا .سازمانهای جاسوسی سيا و اف. است
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AFL-CIO  رئيس وئينیهمين جلسه زير، پل سدر( درين تشکل کارگری اين کشور است، کنترل دارکه بزرگت     بنام 

-سرآمد اين سازمانهای جهانی، . حتی تشکل های بين المللی نيز از اين نفوذ در امان نيست )داردحضوراين اتحاديه نيز  

مسائلخود ازمايت های مکرراست که اين روزها با ح »  ICFTU کنفدراسيون اتحاديه های کارگری بين المللی«   

.کارگری در ايران، برای ايرانيان نيز شناخته شده است  

که درمی باشد،  )اتحاديه سراسری کارگران آمريکا (  AFL-CIO هسته اصلی و گرداننده اصلی اين سازمان، فعالين 

ايرانی ن خشی از فعاليمتاسفانه ب .نامندرا مترادف يکديگر مي   AFL-CIA = AFL-CIOداخل اين کشور به تمسخر   

 از می کنند، کارگر مستاصل و کارگری کار ين سازمانهای مخوف ضد کشورها که اينک خود برای اکارگری خارج از

خارجه  امور وزير مادلين آلبرايت  آيد سخنرانی ميزيرمطلبی که در. سپارندن جالدان ميهمه جا بی خبر ايرانی را به اي

است که در نشريه وزارت امور خارجه آمريکا درج شده است که طی آن گوشه هايی از  ٢٠٠٠دولت کلينتون در سال 

الميرا مرادی سخنان : وزارت امور خارجه آمريکا برگردان: منبع. کشورش را ترسيم کرده است» ديپلماسی کارگری«

ت آمريکا، ممکن است چيزی مادلين آلبرايت پيرامون فعاليت های ديپلماسی کارگری آمريکا تبديل شدن به بخشی از دول

من فکر می کنم، اين بهترين . نباشد که شما در نظر داشتيد، اما من فکر می کنم، اين يک شراکت بسيار مهم بوده است

 ماه گذشته، اندازه دفتر امور بين المللی ١٨به همين دليل است که ما طی . شکلی است که می شود آن را توصيف کرد

 در ۵٠ داده ايم، و به اين دليل است که ما تعداد پرسنل پست های کارگری سفارتخانه هايمان را کار را سه برابر افزايش

و به اين دليل است که ما با شما موافقيم که افزايش در پرسنل بايد همراه با افزايش شناخت . صد افزايش داده ايم

، پرسنل سياسی ما در لهستان نياز داشتند ١٩٨٠در اواخر دهه . ديپلومات های ما از اهميت موضوعات کارگری باشد

در موضوعات کارگری هم تخصص کسب کنند، و امروزه همين موضوع بعنوان مثال،در باره برمه، يا ديگر نقاط 

اجرای استانداردها ضروری است مادلين آلبرايت وزير امورخارجه اياالت متحده می گويد . جهان نيز صادق است

آلبرايت در . کار برای احترام به حقوق بشر و گسترش دموکراسی در جهان ضروری استاجرای استانداردهای اصلی 

آمريکا بدون يک « : نوامبر در نشست کميته مشورتی پيرامون ديپلوماسی کارگری آمريکا در واشنگتن گفت٨روز 

 ديپلوماسی کار نشست کميته مشورتی» .ديپلوماسی کارگری موثر، نمی تواند يک سياست خارجی موفق داشته باشد

آلبرايت همچنين گفت . جهت تهيه پيش نويس توصيه هايی برای تقديم به وزير امورخارجه و رئيس جمهور، برگزار شد

 ماه گذشته، نقش ديپلوماسی کارگری در وزارت امور خارجه را با سه برابر کردن پرسنل دفتر روابط بين ١٨او طی 

او همچنين گفت بايد . مور کارگری وزارت امورخارجه، گسترش داده است درصدی پرسنل ا۵٠المللی کار، و افزايش 

سفيران ما برای درک رابطه بين حقوق کارگران و اهداف آمريکا در خارج و تقويت اين رابطه آماده « با تضمين اينکه 

م اکثر ما، شب متن کامل بسيار متشکرم،فرانک، و فکر مي کن. بر اهميت ديپلوماسی کارگری تاکيد شود» تر باشند

و همانطور که به دفعات گفته ام، موقعی که وزير شدم، با جراحی . طوالنی داشته ايم، از حضور همه در اينجا خوشحالم

مايلم از کميته مشورتی و رئيس ) خنده حضار.( همه غرائز سياسی ام را بيرون ريختم، اما امشب همه آنها عود کرده اند

 کنم کار سخت شما بنحو استثنايی مهم بوده و گزارش بسيار سودمندی حاصل آن بوده فکر مي. آن داناهو، تشکر کنم

کمی بعد به بحث شما با همکارانم پيرامون پاسخ وزارت خانه به توصيه های شما خواهم پرداخت، اما اول . است

ده ام که ما بدون يک ديپلوماسی من پس از چهار سال انجام اين کار، کامًال متقاعد ش. بگذاريد به يک نکته کلی اشاره کنم
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اين بخشی از کاری است که ما کرده ايم، و بايد . کارگری موثر، نمی توانيم يک سياست خارجی موفق داشته باشيم

نظر به اينکه اجرای استانداردهای اصلی کار شالوده . بکنيم، و با کمک شما، بهتر از گذشته آن را پيش خواهيم برد

 و کسانی که -رش دموکراسی در جهان است، همانطور که فرانک گفت، اين موضوع هميشهرعايت حقوق بشر و گست

اما من واقعًا فکر می کنم، همانطور . از قبل مرا می شناسند می دانند، اين هميشه عالقه شديد مرا بخود جلب کرده است

ن توجه کنيم، و استاندارهای اصلی که ما گسترش دمکراسی در جهان را در نظر داريم، بايد به اجزاء تشکيل دهنده آ

به اين دليل که تنها راه مقابله با اختالفاتی که يک اقتصاد جهانی شده با . کار به وضوح کليد انجام درست کارها است

خود به همراه دارد، اين است که هر جامعه، بدون توجه به سطح توسعه اقتصادی خود، حرمت کار و حق سازماندهی 

به اين دليل که اين تنها راه بهبود آينده برای فرزندانمان است ، و آنها بايد در جهانی سرشار از . اسدرا به رسميت بشن

و من فکر می کنم اين به وضوح به کارگران آمريکايی اين امکان را می دهد تا در . صلح و خوشبختی زندگی کنند

الم که پست نماينده ويژه برای امور بين المللی کار را شرايط نسبتًا برابری رقابت کنند، و به اين دليل من بسيار خوشح

 ماه گذشته، اندازه دفتر ١٨به همين دليل است که ما طی . ايجاد کرده ايم، پستی که آن را رسمی و دائمی خواهيم کرد

ری سفارتخانه امور بين المللی کار را سه برابر افزايش داده ايم، و به اين دليل است که ما تعداد پرسنل پست های کارگ

و به اين دليل است که ما با شما موافقيم که افزايش در پرسنل بايد همراه با افزايش . صد افزايش داده ايم در۵٠هايمان را   

.شناخت ديپلومات های ما از اهميت موضوعات کارگری باشد  

م تخصص کسب کنند، و ، پرسنل سياسی ما در لهستان نياز داشتند در موضوعات کارگری ه١٩٨٠در اواخر دهه 

همان طور که از ساندرا پوالسکی . امروزه همين موضوع بعنوان مثال، در باره برمه، يا ديگر نقاط جهان صادق است

ست او بسيار  داشتن ساندرا در جمع ما، در درجه اول داشتن پ- و من بايد چيزی را که فرانک گفت تکرار کنم-شنيديم

جمعی همه زمينه ها عالی داشته است و دراو ايده های بسيار. مهم استشتن ساندرا بسيارمی کنم دامهم است، اما من فکر  

.و ساندرا، ما از آنچه که انجام داده ای ممنونيم. می کندکار  

من دستور داده ام گزارش شما بررسی شود، و فرانک لوی، وندی شرمن و بانی کوهن اين بررسی را هدايت خواهند 

ما هشت توصيه را بدون قيد و شرط قبول کرده .  باره نيمی از توصيه ها، اجماع مقدماتی وجود داشتتقريبًا در. کرد

بعنوان مثال، ما در جهت تضمين اينکه سفرای مان برای شناخت و . ايم، منجمله تعدادی که من آنها را بسيار مفيد يافتم

بايد بگويم که من به . تر باشند، گام هايی برداشته ايمتقويت ارتباط بين حقوق کارگران و اهداف خارجی آمريکا، مجهز 

 -  و اين شامل گروه های متنوعی می شود-خارج سفر کرده ام و با گروه های مختلفی که با اياالت متحده ارتباط دارند 

ه طرق کاری خوبی دارند، ب استانداردهای  که  سرمايه داران ما  دسته از هميشه احساس کرده ام، آن من  مثال، بعنوان   

.و اين جنبه مهمی است که سفرا بايد آن را بهتر درک کنند. مختلف دقيقًا همان منافع دولت آمريکا را دنبال می کنند  

ما همچنين در صدديم کنفرانس ساالنه پرسنل کارگری و جايزه مشترک برای ديپلوماسی کارگری را دائمی کنيم، و ما 

بعالوه، من از معاون و مشاور وزير خواسته ام رياست . دائمی خواهيم کردبرنامه مبادله با وزارت کار را تقويت و 

آنها پنج توصيه را . گروه کار مطالعه و بررسی باقی توصيه هائی که پيرامون آنها اجماع وجود ندارد را به عهده بگيرند  

.تحت بررسی دارند که ما در جريان پذيرش آنها با برخی اصالحات هستيم  

حاال، ما .  ما قرار دهد خواهد کرد اين توصيه ها را در چهارچوب اولويتهای سياست خارجی و منابعگروه کار تالش
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)خنده حضار. (هم تعيين نشده باشدئيس جمهورممکن است تا آن موقع ر. اواسط نوامبر بودجه ای نخوهيم داشتاززودتر  

و من از حال، گروه کار ديروز اولين جلسه خود را داشت، عيندر. دقيق بريزيم نقشه های بسياربنا براين ما نمی توانيم  

.آنها خواسته ام تا اواسط دسامبر به شما گزارش بدهند    

 به تقويت دست ديپلوماسی کارگری آمريکا، کمک - که يک بررسی همه جانبه بوده است-من واقعًا فکر می کنم اين 

رئيس: مترجم( به اين دليل، پرزيدنت سوئينی .خواهد کرد، زيرا به نظر من، اين خيلی، خيلی مهم است  AFL-CIO) 

و گرچه اغلب، چيزها کمی ديرتر . من بخاطر نظرات شما در اينمورد و تاکيد و فشار شما برای آن، بسيار سپاسگزارم

ين پروژهمی کنم، در سايه فعاليت سخت شما و همکاری شما با ما، ای کنيد انجام می شود، اما من فکرمآنچه شما فکراز  

.را به حرکت درآورده ايم    

بعنی، کار درست و زيرکانه ای است، و به ما کمک می کند دنيايی را بسازيم . و اين کار درستی است که بايد انجام داد

را شود، کاری است که هر دولتی و اگر اين پروژه بدرستی درک و اج. که در آن هم منافع و هم ارزش های ما رشد کنند  

.زب سياسی که باشد، بايد آماده تقويت و حمايت از آن باشدهر به حاز  

در حالی که به پشت سر و به آنچه که در عرض چهار سال گذشته صورت گرفته نگاه می کنم، می خواهم مطمئن شوم 

برخی از اين ابتکارات بطور واقعی جايگاه دائمی خود را در درون ساختار وزارت امور خارجه پيدا کنند و بخشی 

و اين يکی از آنها است، فکر می کنم اين چيزی است که همه ما بايد از آن بخود . ائمی از سياست خارجی آمريکا شوندد

می دانم در ادامه، برخورد نهادهای مختلف دولت به موضوعات . و ادامه کمک شما در اينمورد بسيار مهم است. بباليم

پس، قبل از اينکه در اينجا . رين مالقات من با کل کميته خواهد بوداين آخ. کارگری بين المللی را بررسی خواهيد کرد

بحث را از سر بگيريم، می خواهم از همه شما که بخشی از آن بوده ايد و وقت ، انرژی و توجه خود را صرف آن کرده 

عهد عظيم را ارج از اينکه شما زندگی خود را بعنوان رهبران کارگری تعيين کرديد، من هميشه اين ت. ايد، تشکر کنم

و تبديل شدن به بخشی از دولت آمريکا، ممکن است چيزی . نهاده ام، و اين تعهد به بخش های ديگر گسترش پيدا می کند

من فکر می کنم، اين بهترين . نباشد که شما در نظر داشتيد، اما من فکر می کنم، اين يک شراکت بسيار مهم بوده است

از اينرو، من بسيار مديون شما هستم، و با اين، اجازه بدهيد صحبت نکنم و . يف کردشکلی است که می شود آن را توص  

.کمی گوش بدهم  


