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 از خود بیگانه و سردرگم امریکاای  جنبش اتحادیه
 

 3131به مناسبت روز کارگر

 

*** 
 

 ایران، ی کارگری جهانی و انتقال آن به جنبش کارگریها تا با بررسی جنبش ایم درچند سال گذشته سعی کرده :کانون مدافعان حقوق کارگر

 اتفاق افتاده باشد ولی شاید این مبارزات در جای دیگری از این جهانکه هر چند یم گیری از این مبارزات نشان ده و به موازات درس

طبقاتی نهفته است ی   این تشابهات در اساس مبارزهی   ریشه .مشاهده کرد جنبش کارگری ایران توان تشابهات زیادی میان وضعیت آنان و می

 . داری در جریان است که در سراسر جهان علیه سرمایه

های خصوصی دید،  توان شرایط سخت زندگی مردم جنوب ایران را زیر یوغ شرکت ، میشود می مبارزات مردم فلسطین اشارهزمانی که به 

در مقابله با نهادهای واقعی مردمی،  المللی بینمورد حمایت نهادهای شمال و همچنین نقش نهادهای مدنی ِ درزات زحمتکشان نپال را مبار

ضد ی   سویه وجنبش کارگری ایران  ی کردستان و مبارزات مردم فیلیپین را در چند دستگی کل مبارزهمبارزات مردم عراق را در 

 .و مبارزات مکزیک را شاید در آینده تجربه کردامپریالیست بودن این مبارزات در ایران دید 

به و غبار نیروهای امنیتی  شد تا گرد می براما شاید باید ص. به دالیل زیادی بسیار ضروری بود امریکاپرداختن به جنبش کارگری در 

! ییامریکااصطالح ضد 
 

در عمل به کسانی جواب داد که برای مرعوب کردن  و در کنار آن نشست می کمی فرو 88بعد از اعتراضات 

 .کنند نمی همدیگر از هیچ روشی فروگذار
 
 

دیگر، قبح ظاهری تماس با  امریکای تلفنی روسای جمهور ایران و ها که مذاکرات با غرب در جریان است و تماس یشرایط اكنون در

این نوشته اهمیت ، قوت دولتمردان بدل شده استی   وعادی کردن روابط به نقطه امریکاریخته و تالش برای برقراری ارتباط با  را امریکا

.شود یبلكه به صورت آشكار اجرا م یپنهان طوره گر نه بید، دیك و كلیاست كیرا كه در حال حاضر سیز. دهد خودش را نشان می
 
 

در مقابل سخنرانی شاه 711 که در سال  کسانی ،شد می نوشته امریکاق کنفدراسیون دانشجویی در بفعاالن ساشاید این مطلب باید توسط 

های خود توانستند در خارج  فعالیتبا  ها آن. ترین اعتراض اجتماعی ایرانیان خارج از کشور را ترتیب داده بودند واشنگتن بزرگ سابق در

که شاید بخشی از آنها در دهه شصت،  را عقب بنشانند و هم راستا با مبارزات مردم ایران حرکت کنند، کسانی امریکااز ایران دولت 

امنیتی فعال بودند و  هم شاید در این نظام حل شده و در ساخت نهادهایای  جان خود را از دست دادند وعده" ایران کنترا"درست در بزنگاه 

ن سابقا چپی است که ند و بدتر از همه نقش فعاالدیگر از دوران جوانی خود دور شد های سبز و بنفش تغییر کرده و کم نبودند که به رنگ

حتی فراتر از آن رفتند و از اوباما خواستند که لیبی
 
ی نشان دادن مشکالت اند و برا فراتر رفته بازهمرا بمباران کند و در چند ماه گذاشته  

دولت روحانی
 
 .دهند مشاوره می امریکابه دولت  

های نفتی برای حفظ نظم موجود در ایران  ی سابق به همراه شرکتها ییامریکاترین ضد  طنز تاریخ آنجا است که امروز فعالیت مرتجع

 .تنظیم شده است
 

 

عمالن و افشاكنندگان  ستیزی دروغین در دست بی چرا که غربستیزی دامن بزنیم،  ما در این نوشته نخواستیم به تئوری توطئه و غرب

، اینها کسانی هستند که امروز در کسانی هستند کهدرسه دهه گذشته تالشکرده اند تا نیروهای انقالبی را از صحنه بیرون کنند توطئه 

خود اقامت کشورهای غربی را دارند و برای که ها  کنند و بسیاری از آن ماندن در قدرت را گدایی می المللی، ی نهادهای بینها راهرو

ی مالی بزرگترین ها کنند و از این طریق هم به کاهش بحران نمی ی غرب از هیچ کوششی دریغها دزدیدن مال ملت و انتقال آن به بانک

تواند  می تنها در همکاری مشترک کارگرجهانی ی دانیم که طبقه و میی طبقاتی معتقدیم به همبستگ ما. کنند می ی سرمایه داری کمکها دولت
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ساز فعالیت جمعی شده و نقش  خویشتنی مشکل در فرهنگ مصرفی گرفتار شده و درد بی امریکا ی دانیم که جامعه می ولی .خود را برهاند

سطح برابر با ) دالرشش تریلیون . تاثیرگذار است امریکابخش عظیمی از مردم  کشاندنسکوت به ی سرمایه داری در ها نهادها و رسانه

( بودجه چند کشور
1

به چالش  .سازند می لیودی رامبوی قهرمان خود راها های شد، تبلیغاتی که همانند فیلم امریکاخرج تبلیغات انتخاباتی 

 .و دشوار استکاری بس عظیم  امریکابرای بخش آگاه جنبش کارگری  کشیدن این نظم

و نهادهای سرمایه داری آن  امریکانبش کارگری کنونی جی   کنند که همه عملی خودشان این تئوری را تبلیغ می با بیبرخالف کسانی که 

با جنبش  امریکاجنبش کارگری  بخش مستقل و واقعیکه توان ادعا کرد  می ،را فاسد کنند دیگر کشورهاتوانند جنبش کارگری  می جامعه

. تواند هم راستا باشد می ی التینامریکاکشورهای جهان در افریقا، آسیا و کارگری 
8
 کنند، حتی می نه تنها مبارزه انبا اصول خودش آنان که 

اعتراضات کارگری سایر نقالط دنیا مانند چین کمکی است  توانند کمکی باشند برای مبارزات جنبش کارگری جهانی، همان گونه که می

 .امریکابرای جنبش کارگری مستقل 

گرنه همانطوری که  و طلبی است خواهی و برابری یک راه حل در مقابل خود دارد و آن هم رجوع به جنبش عدالت امریکاجنبش کارگری 

رسیده که قطع نیم ساعت برق در یک منطقه  یوخیم اقتصادی به جای دهد و وضعیت شود هر روز نیروی بیشتری را از دست می می دیده

. شود ها می ، منجر به تاراج مغازهامریکا
7
صدها میلیون اسلحه 

  
 دیگر و دولت نشانه که در دست مردم آن جامعه است روزی علیه یک 

له کند، اما مسلم است کشتار مردم توسط خودشان رود؛ شاید دولت با تکنولوژی و تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته بتواند با آن مقاب می

 .است مردم نشسته بربریتی است که در کمین

کند و جنبش کارگران  حل نمی را امریکامشکل اقتصادی و سیاسی دیگر  کشورهای پیرامونییی به سر آمده و کارگر ارزان امریکارویای 

ی به استثمارو نابودی آن کشور ادامه دهند امریکاهای  که کمپانی و نخواهد گذاشتچین در آینده نه چندان دور نقش خود را نشان خواهند داد 

پراند و  می کارکنان وال استریت سرمایه وخواهی خواب از سر  شبح عدالت .داری جهانی تبدیل کنند سرمایهزباله دان و کشور چین را به 

 .خواهد کرد هم در این کشاکش برای متشکل شدن مبارزه جنبش کارگری ایران

برای هشت ساعت  881 و پیامد مبارزات کارگران شیکاگو که در سال  بازنگری. در پیش است می امین سالگرد اول ماه و سی صد یک

ورد، شبیه به یک درد بزرگ خود را آ کار جان خود را از دست دادند که در آن روزگار نوید زندگی بهتری را برای بسیاری به ارمغان می

ساعت کار رایج است  0قوانین امریکا های کشور  متاسفانه در بسیاری از ایاالت. دهد نشان می
  
و عقب نشینی بسیاری را در جنبش  

 . شاهد هستیم، امریکاکارگری 

یم به پارک الله مناسب دید  می فعالین کارگری شهر سقز و پنجمین سالگرد دستگیرشدگان اول ماه  می در دهمین سالگرد راهپیمایی اول ماه

 .بپردازیم امریکاجنبش کارگری 

 

 از خود بیگانه و سردرگم امریکاای  جنبش اتحادیه

ای  بودجه. تریلیون دالر تصویب کرد 061 افزایش بودجه سقف بدهی دولت را به  امریکادر دقیقه نود، دولت ،     در تاریخ هفده اکتبر

.کند می را نمایان امریکاکه واقعیت اقتصاد متزلزل 
  
 .اعالم ورشکستگی کردند امریکادر سال گذشته هفت شهر  

  
 

های  ای که حتی چراغ میلیارد دالری در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت، به گونه 81. سابقه  به دلیل بدهی بی امریکاشهر دیترویت 

.معابر آن نیز خاموش شدند
  
 .را به شانگهای منتقل کرده است شبدهی خود را بپردازد و فعالیت  این شهر دیگر حتی قادر نیست 

کنند که  می سازی در چین کار نوشته است که امروز یک میلیون و هفتصد هزار کارگر اتومبیل" از دیترویت تا شانگهای" در مقاله لوژنگ

.سازی، در چین احیا شود تا در آینده جنبش خودرو بسیاری امید دارند
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  شش هزار اعتراض در سالگاه ساالنه بیست اعتصاب کارگری ثبت شده است در چین گاه تا هشتاد و  امریکاگذشته در سال  اگر در چند

 .صورت گرفته است

امروزه در الس  دادند، می سازی اکثریت کارگران آن شهر را تشکیل و کارگران خودرواگر دیترویت روزگاری مهد جنبش سندیکایی بود 

تعداد کارگران صنعتی سیر نزولی دارد و تعداد  .ی کارگری در بخش کازینو مشغول به کارندها ترین اتحادیه وگاس اعضای پر جمعیت

شاغل هستند و تعداد  ها در بسیاری از حرفه تغییر موازنه از بخش خصوصی به بخش دولتی، زنان، کارگران بخش خدمات سیر صعودی

کارگران مولد  .است سندیکای مردانه انگلوساکسون را با مشکل روبرو کردهکه ای  بیشتر از مردان شده است به گونه ها زنان عضو اتحادیه

.است اقتصاد صنعتی به اقتصاد کاغذی تغییر جهت داده واند  شده غیر صنعتیدیل به کارگران مولد تب صنعتی
  
 

مشغول ارائه  محیطی کامال متفاوتدر حالی که پیش از این کارگران با احساس مفید بودن در جامعه به تولید مشغول بودند، اکنون در 

 . اندیشند می دهد و به ندرت به آگاهی طبقاتی و جایگاه خود در جامعه می خدماتی هستند که توانایی آنان را به هدر

گذشته این تعداد در چند سال . نفر است هزار 11 آنها  ی کارگری هستند که تعدادها درصد از کارگران ایالت نوادا عضو اتحادیه 1 تنها 

 .افزایش یافته است

ی ها هزینه .پی برد امریکاتوان به دلیل کمبود بودجه و ورشکستگی رفاه اجتماعی در جامعه  می با نگاهی به بودجه تصویبی کاخ سفید

ی متعدد تحت عنوان برقراری صلح و امنیت در جهان و اختصاص بخش اعظم بودجه تحت عنوان ها در جبهه امریکاسرسام آور ارتش 

ی ها ی اجتماعی کشورهای دیگر و هزینهها ا به منظور کنترل و به انحراف کشاندن جنبشینترل مردم سراسر دنبودجه دفاعی برای ک

و  ها ست و کارگران و اقشار پایین جامعه بیشتر قربانی این توسعه طلبیین امریکای امپریالیستی ها و سیاست ها جاسوسی جوابگوی جاه طلبی

، قانون داشتن امریکاایاالت در کشور   2در دو سال گذشته بیست و سه ایاالت از به عنوان مثال . دی امپریالیستی هستندی اقتصاها سیاست

.اند حق کار را به تصویب رسانده
  
  

در ای  اتحادیهشهروندان نیست بلکه برای از بین بردن نهاد  داشتن حق کار برای قانون داشتن حق کار برخالف اسمش نه تنها به معنای

ی کارگری را غیر ها اتحادیه ی قانونی که عمال حق دارد قانون کار را رعایت نکند و در عرض یک روز کلیه. بوجود آمده است امریکا

.قانونی اعالم کند
 .
  

به اجرا در  در ویسکانسیندولت ایالتی  خواهان و ترین خللی در مصمم بودن جمهوری تظاهرات مردمی علیه این قانون حتی کوچک ها هفته

به کاهش کسری  امریکااقتصادی  آنان اجرایی شدن این قانون در شرایط بحران ی را به گفتهیز. آوردن این قانون جنجالی بوجود نیاورد

امی در نظدرصدی بودجه  5و کاخ سفید و سنا هر دو به اتفاق آرا به افزایش  کرد می ویسکانسین کمک به سزایی شدید بودجه ایالتی در

رای دادند 1   درصدی بودجه در بخش کار، بهداشت، رفاه عمومی و آموزش برای سال  8 06مقابل کاهش 
 7
کامال واضح و مشخص  

البته بررسی . ندادند است که این قانونگذاران هیچ گونه تجدید نظر یا بررسی مجددی در رابطه با این قانون را در دستور کار خود قرار

ی نظامی و جاسوسی و دو جنگ عراق و ها دهد که هزینه می خوبی نشانه تا کنون ب     سپتامبر    از  امریکاوضعیت بودجه کشور 

 . است گیری داشته بخش رفاهی و عمومی کاهش چشم ی نهیهز سرسام آور بوده ودر برابر امریکاافغانستان برای کشور 

ن یت جامعه و جود دارد، ایاین اعتراضات به پنجاه ایالت دیگر هم رسید، اما از آنجایی که روح از خود بیگانه و کارگر گریز در كل

همان منبع.)اورد یبدست ن یجه مشخصیاعتراضات نت
  
) 

  
ریگان بر این نظر هستند که از زمان ریاست جمهوری امریکاکارگری  اکثر قریب به اتفاق محققان جنبش

  
به  امریکا جنبش کارگری، 

کارگری که امروزه به فعالیت خود ای  عمال از بین رفته و نهادهای اتحادیه ها تدریج اعضای خود را از دست داده و در بسیاری از رشته

ت اعضا با مشکل و عمال در مذاکره برای بهتر شدن وضعی، ای خود دور شده جنبش اتحادیهای  اهداف پایه از در اصل دهند، ادامه می

های عمومی، مواد غذایی، راه ترابری، مخابرات و پتروشیمی قرار داده که این اعضا هم  را در بخش فعالیتشان ی روبرو شده و بخش عمده
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ها و کارکنان بخش  کارکنان بخش تعلیمات و آموزش، دانشگاه. دهند می شغل خود را تغییر هستند و دائما به صورت نیمه وقت و موقت

 .دانند دهند، که متاسفانه هنوز خود را کارگر نمی می دولتی که بسیاری از آنان را زنان تشکیل

کرد، امروزه بیشتر به مبارزات جنبش مدنی  می که زمانی به عنوان چراغ راهنمای جنبش کارگری جهان فعالیت امریکاجنبش کارگری 

ی بازنشستگی و سایر ها کند و صندوق می ارزه برای حقوق شهروندی فعالیتو مب دیپردازد و در بهترین حالت در میان كارگران جد می

های بازنشستگی هم در  سهام این حقوق .اند شده ی مشترک سرمایه گذاری کارگران به سهام داران اصلی وال استریت تبدیلها صندوق

ی التین، آسیا و خاورمیانه سهم دارند امریکاهای آنها در سرکوب کارگران  های اقتصادی است و کمپانی ی تراستها بسیاری موارد سرمایه

 سنده لوموند اکنون زمانی است که دالالن مالی، جای مهندسین رایبه قول نو به آن معنی قرن هیجده وجود ندارد و و دیگر کار آنها

.گیرند می
  
 

با به کارگرفتن  باشد از طرف دیگر می به دنبال افزایش منافع و سود خود ها عرصه ی در همه داری به اشکال مختلف و در حالی که سرمایه

 .ی تولید خود داردها نیروی کار ارزان سعی در کاهش هزینه

كه درساختن این نهاد که امروزه دیگر بود  توجه یب یپرداخت ولی به نقش و سیر تحوالت جریانات چپ امریکانمی توان به جنبش کارگری 

 . ا درخود نداردرحتی توان ایجاد یک حرکت اعتراضی 

ی مختلفی تحت نفوذ جریانات متفاوت بوده است و گاه خود دولت هم بیکار نمانده و در ها در گذشته در دوره امریکاجنبش کارگری 

جریانات . )البته كمك به چپ در پوشش شوروی ستیزی. رده استک می دهی این جریانات با چشم پوشی عمدی به رشد انها کمک شکل

(تروتسکسیت در دهه سی و چهل
  
و بیشترین نیروی خود را اند  حضور داشته امریکاجریانات طرفدار مسکو شاید از اوایل دهه بیست در  

همان منبع.) ندا هگذاشت امریکادر رهبری جریانات کارگری 
  
) 

ن ید تریس همواره به شدیدر دوران استعمار انگل یو حت یدار هیسرماكا از دوران استقراریدرآمر ید از نظر دور داشت كه تضاد طبقاتینبا

کا انقالبی به وقوع یده ماه در آمر"در طی نویسد  می وضع طبقه کارگر در انگلستان انگلس در مقدمه کتاب. ان بوده استیوجه نما

".اج داشتیگر حداقل به ده سال زمان احتیر کشور دوسته که در هیپ
  
را به عنوان  امریکاس روزگاری جنبش کارگری انگلاگر  

بود که از لحاظ تاریخی بسیار جوان ولی از لحاظ سیاسی و ای  کرد، دلیلش جامعه می سردمدار مبارزات آینده جنبش سوسیالیستی مطرح

توانست  یکس نم چیآنچه که ه": گوید می انگلس. انقالب سیاسی و اقتصادی را در خود داشتاقتصادی بسیار پخته بود و آمادگی هر نوع 

ر قابل مقاومتی به راه افتد، به سرعت آتش درجنگل ین قدرت غین زمان کوتاهی با چنین بود که جنبش در چنینی کند ایب شیپ

مسلم وغیر قابل انکار است که کارگران  این (قبلیهمان منبع .)رد ش به لرزه در آویانهایکا را با بنیی آمر را گسترش داده و جامعهخود 

های مختلف تکرار شده و  ی اصلی سرمایه داری است و به طور مداوم در دورهها ی اقتصادی که ازخصیصهها یی در این بحرانامریکا

حالی که مزد حاصل از این معامله با کارفرما کفاف در . یعنی نیروی کار شان هستندشان،  شاهد به یغما رفتن تنها سرمایه زندگی شود، می

اما در . زنند ی بحران اقتصادی از پرداخت حقوق کارگران سرباز می سرمایه داران نیز به بهانه ،دهد نمی یشان راها زندگی خود و خانواده

 .ر این ادعاستبیانگ امریکاتاریخ جنبش کارگری شود و مطالعه  توان جنبش کارگری محک زده می ها این دوره

داند می در عین حالی که خودش را مافوق قدرت امریکاجامعه 
 1

اما آماده است که تغییر کند و این تغییرات کمکی باشد برای رفتن به ، 

با مشکالت بسیاری روبرو ولی شرایط اقتصادی و فرهنگ سازی نهادهای سرمایه داری، مبارزات کارگری را ، سوی جامعه سوسیالیستی

 .استکرده 
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 در سطح جامعه بسیار کم دیده یه كار جمعیروح. روحیه کار جمعی است ف بودنیمشکل اساسی وجود دارد وآن هم ضع امروز یک

دیگر راه  جامعه را با بحران هویتی روبرو کرده و عدم انگیزه تغییر و پذیرفتن این که شود و اتمیزه کردن جامعه و مصرف گرایی، می

در این شرایط کمتر  .داری برای رهایی بشر وجود ندارد، نیروهای مترقی را با مشکل اساسی روبرو کرده است حلی به جز سرمایه

شویم که استمرار ندارند و در مدت زمان کوتاهی  می روبرو ای برای مبارزه وجود دارد و در بهترین حالت ما با اعتراضاتی انگیزه

.جنبش وال استریت مانند .شوند فراموش می
 .

 

امروزآن چنان . هم رسوخ کرده را باید بررسی کرد امریکاجامعه روشنفکری این موضوع که مافوق قدرت بودن به بخشی از فرهنگ 

ندارند و خودشان در گرداب  امریکاهای خارج از  القاء شده که راهی جز حمایت از جنبش احساس گناه به همراه سرخوردگی به انها

دست و  در آن بیش از چهل میلیون نفر با فقر كنند كه یم یزندگ یدانند که در جامعه ا خود نیز می هر چند واند  ریزم گرفتار شدهپارلمانتا

چه راهی در پیش شرایطی در چنین  .که بسیاری از انها به لحاظ روانی مشکل دارند کنند و ده میلیون سرباز جنگی وجود دارد پنجه نرم می

 !پایشان است؟

است به بررسی نهادهایی بپردازیم که در بخش خارجی  نیاز یی به این روز افتاده اند؟ برای بررسی این مسالهامریکاچرا روشنفکران 

 .فعالیت دارند امریکای  جامعه

متمول هستند و مشکل مالی ندارند و دیگر قادر نیستند  بسیار و یااند  که بسیاری از انها به گرایشات پست مدرنیست پیوسته روشنفکرانی

 کنند و غصه کسانی را می نگاهبرف  که از پشت پنجره به باریدناند  به اشخاصی شده بسیاری از انها شبیه. مفهوم فقر را درک کنند

خواهند از دنیای بهتری  شنگتن پست میدر مراکز علمی تنها با آمار نشریات نیویورک تایمز و وا.نیست خورند که سقفی باالی سرشان می

 . ده گرفتید نادیدن روشنفكران نبایانحراف كشرا در به  یدار هیسرما ینجا نقش نهادهایدر ا. حرف بزنند

خوانند،  تی درس میای  افرادی که در دانشگاه ام ندارد و در بهترین حالت ادا در آوردن هم در قدرت دیگر توان این روشنفکر آلوده شده

یی خود در دام جریانات ضد جنگ امریکامتأسفانه چامسکی هم به خاطر مواضع ضد ). شناسند نمی حتی کسانی مانند نوام چامسکی را هم

های نفتی معروف به البی ایرانی سخنرانی کرد ی ساخته شرکتامریکاافتاده و در نشست شورای ایرانی 
 7
چرا که این افراد حتی در  (

 .پردازد می کنند که خرج رتق و فتق امور آنها را می مبارزات روزمره جامعه خود نیز فعالیت ندارند و فقط از امپریالیستی گالیه

راند و تواند هر نوع حرکتی را در عرض چند ماه به عقب ب می ی تاریخ نهادسازی غیر حزبی ی بیش از صد ساله با سابقه امریکادولت 

 بسیاری از کشورهای کمونیستی از طرف دیگر.دانند  که خود را پیرو بلوک شرق سابق می كند یا نهادهای خود را جایگزین احزاب سیاسی

اند و بی جهت نیست که  را بر واقعیت بسته چشمان خود، یی و زرق و برق و رشد استعدادامریکارویای زندگی  بلوک شرق با آرزوی

امروز با جریانات ) ،کنند می روشنفکران چپ ایرانی چه آنهایی که سابقا چپ بوده و چه آنهایی که در مسیر حقوق بشر فعالیتبسیاری از 

  .کنند ی ایران می همین کار را با جامعه، موجود یا شریکند و با فرموله کردن و پذیرفتن شرایطهم در این رو( اصالح طلب همراه شده اند

بر اساس آمار در حال . کند می کشی ی اول در تعداد زندانی و زندان در جهان از این زندانیان به طور رایگان بهره تبهبا داشتن ر امریکا

.های جهان را داراست درصد از زندان 2 درصد جمیت دنیا را دارد،  2در حالی که  امریکاحاضر 
  
با مراجعه به آمار و ترکیب جنسی،  

به عنوان . کنند ها چه زجری را تحمل می انسان، توان دریافت که در پشت دیوار عدالت و بشردوستی می و شغلی به راحتی، قومی سنی،

بر اساس آمار . یی برخوردارند به خصوص در بخش قضاییامریکا از جایگاه باالیی نسبت به سایر شهروندان امریکا مثال کارکنان ارتش

به وقوع پیوسته که تنها سه هزار و سیصد وهفتادوچهار  امریکاار جنسی در ارتش هزار مورد اذیت وآز 0 موجود سال گذشته بیش از 

.ثبت شده است مورد
  
و فقط دوهفته زندان دارد، در حالی که دزدیدن  قابل توجه است بدانیم که تجاوز به زنان در ارتش جرم مهمی نیست 

 .شود می ها به حبس ابد محکوم یک دوچرخه توسط یک سیاه پوست، اگر سه بار تکرار شود در بعضی از ایالت
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یا با  رایگان ورتر زندانیانی هستند که به عنوان لشکر کار، به ط اما از این مهم. دهند نمی یی چندان اهمیتی به این قضایاامریکاروشنفکران 

ی طوالنی ها ها و در زندان نگه داشتن زندانیان با محکومیت سازی زندان خصوصی .کنند دستمزد بسیار ناچیر ساعات طوالنی بیگاری می

را در آن گرفتار کرده، اما گویا  امریکامردم  ،امریکاداری  ی سرمایه بدون مدرک و دلیل، یکی از هزاران مشکالتی است که جامعه

 ،امریکاهای آماری کشور  نگاهی به آمار و ارقام سایت .پردازد می آن چنان قابل توجیه است که کمتر کسی به آنامریکا ی  جامعه معضالت

 .آورد خواهی را به درد می وجدان هر انسان عدالت

هزار نفر     در ازای هر . باالترین درصد از زندانیان در جهان را دارد متحدهمطالعات زندان، ایاالت  المللی بینمرکز  با توجه به آمار

نیشن البته باید اشاره کرد که این آمار جدید است و بر اساس گزارش . برند می به سر امریکاهای  زندانی در زندان 0 1 جمعیت

.های قبل کمی کاهش یافته است این آمار نسبت به سال(  Nationmaster)مستر
  
 

  

 امریکابررسی تاریخی جنبش کارگری 

ای از عوامل نگاهی بیندازیم تا بتوانیم درک روشنی از قضاوت خودمان از این  نیاز است به مجموعهامریکا برای شناخت جنبش کارگری 

 .باشد می ها انسان برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی شان ای که محصول مهاجرت میلیون جامعه. ه دهیمیجنبش ارا

پوستان به عنوان برده، فرهنگ  ای که با آوردن سیاه ن در سرکوب و از بین بردن بومیان نقش داشتند، جامعهاای که در آن ابتدا مهاجر جامعه

 .باال دست و فرودست را اشاعه داده و تا به امروز فرهنگ روانی جامعه از این سرکوب درونی شده رها نشده است

کنند، چه  می بازی امریکان نقش به سزایی در سیاست اهمیشه به مهاجر نیاز داشته و تا به امروز هم مهاجرای که با وسعت عظیمش،  جامعه

ها و درگیری درونی و ایجاد اختالف،سرمایه از این اختالفات استفاده کرده است  ییامریکاآن زمان که با انداختن رقابت در بین مهاجران و 

 . دانند یكا را قبله آمال خود میبهتر آمر یطیكار با شرا یر كشورها برایا نخبگان سای دگانكر لیاز تحص یاریكه بس و چه امروز

های فروش  امروزه هم کمپانی حتا و تا سالیان دراز شرایط نظامی بر آن سایه افکنده( شمال وجنوب)که از زمان جنگ داخلی ای  جامعه

 سالح امروز وجود این همه. ، در میان مردم این کشور اسلحه وجود داردامریکایت اسلحه از این جنگ داخلی استفاده کرده و به تعداد جمع

 .در دست مردم به یک بحران امنیتی بزرگی تبدیل شده است

 .شود یک جنبش طبقاتی جادیتا مانع ا گسترش داده فردگرایی را، ای که در طی چهارصد سال گذشته درمبارزات اجتماعی مردم جامعه

 

 امریکاتاریخچه جنبش کارگری 

 

. دست آوردنده برمی گردد که کارگران ماهر ویرجینیا حق رای را ب 0  7 سال به امریکاتاریخ مبارزاتی جنبش کارگری 
  

کارگران  

ه بآوردن نیروی کار جدید  کارفرمایان برای بدست. بارها برای فشار بیش از حد کار و در نبود نیروی کار دست به اعتراض زدند

.قانون بردگان افریقا وضع شد  01 دست زدند و به دنبال آن در سال  امریکاخصوص در بخش تنباکو به آوردن بردگان از افریقا به 
  
 

در سال 
  

که    1 تا سال  امریکابردگی در  از زمان رسمیت یافتن. در شهر نیویورک اولین قانون ضد اعتصاب نوشته شد 011 

كارگران  7 8 سال  در. دستمزد به اجرا در آوردند، مبارزات كارگران ادامه داشت افزایش کارگران چارلزتون اولین اعتصابشان را برای

 .تشکل دادند امریکای کارگری را در  ساعت در هفته فعالیت متشکل خود را شروع کردند و اولین اتحادیه  0برای کم شدن ساعات کار به 
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ی شمالی از بریتانیا و تاسیس امریکارا از نظر دور داشت که منجر به جدایی سیزده ایالت  امریکا( انقالب)نباید استقالل  بررسیدر این 

ها از بوستون، توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین  با بیرون راندن انگلیسی. شد 112  - 18 های  در بین سال امریکاایاالت متحده 

ی  و رهایی از سلطه طلبانه این جنبش استقالل. شد امریکاجورج واشنگتن رییس جمهور  187 را نوشتند و در سال  یکاامراعالمیه استقالل 

. دوران استعمار نبود روابط اقتصادی واجتماعی رییتغ امپراطوری انگلستان به هیچ وجه به معنای
  
 

خود از مالکان برده بودند و تا  امریکای رهبران انقالب  تقریبا همه .نجرنشدو جدایی از بریتانیا به رهایی بردگان و بومیان م امریکااستقالل 

کنند می نیز حمایت امریکابومیان و حتی از قتل عام بومیان  دیبه امروز از خلع 
 1
. 

 .و بعد ازبحران   7 اقتصادی سال بحران و رکود دوبخش مهم تقسیم کرد، قبل از را باید به لحاظ تاریخی به امریکاجنبش کارگری 

های  در بسیاری از بخش   8 -1 8 های  درخالل سال. شکل گرفت در شهر نیویورک 118 اولین انجمن صنفی کارگران چاپ در سال 

ها، کارگران شهرهای بوستون، نیویورک و فیالدلفیا برای کاهش ساعات کار و  ساختمان و ها سدسازی، معادن، مختلف مانند راه آهن

(  General Trads union)كارگران  یه عمومیرهبران این کارگران در یک نشست، اتحاد. دستمزد خود دست به اعتراض زدندافزایش 

.گذاری کردند را پایه
 8
 

گرچه رهبران کارگری صدای اعتراض خود را بلند . مشکل اساسی این سندیکا عدم وجود هماهنگی خارج از محیط شغلی کارگران بود

ی ها این فعالیت. ین حاکم سد راه فعالیت آنها بود، سرکوب و اخراج کارگران باعث شد که آنان به فعالیت مخفی روی بیاورندکردند ولی قوان

در واقع بردگان باید به . برای خاتمه دادن به برده داری (American civil war 1861-1865)امریکامخفی هم زمان بود با جنگ داخلی 

 . خود را ازدست داده بود یكارآئ یگر بردگیرا دیشدند ز می لیكارگران روز مزد تبد

را تاسیس " های کار شوالیه" 807 فیالدلفیا در سال  ی جنگ داخلی و با رشد صنعت نساجی، کارگران این بخش از صنعت در در بحبوحه

ن حركت برای اولین یانند عضو این گروه شوند، اتو ی کارگران به دور از هر نژاد و صنفی می ها این بود که کلیه شعار این شوالیه. کردند

. د پوست بودیمردانه و سف یهرچند جنبش.بسیارارزشمند بود امریکابار در جنبش کارگری 
 7
 

های کار  رهبران شوالیه .رسانی، حمایت خود را از شعبات احزاب کارگری اعالم کرد این نهاد با راه انداختن جلسات مطالعاتی و کمک

یغ زیادی روی اعتصاب کارگران داشتند و بیشترین نیروی خود را در راستای آموزش و تاثیر بر کارگران جهت تغییرات تاکید و تبل

به  امریکادرکمترازهشت سال این نهاد کارگری توانست هزاران کارگر را در سراسر . اجتماعی و مبارزه برای تغییر قانون گذاشته بودند

 .خود درآورد عضویت

خواهان درانتخابات ریاست جمهوری فصل جدیدی درمبارزات کارگران آغاز شد و دولت نیز برای  با پیروزی جمهوری 811 ازسال 

. یابد می درصدحقوق کارگران راه آهن کاهش   شهرهای بالتیمور و اوهایو اعالم شد که ردر. ی جدید داشتها برخورد با آنان نیاز به شیوه

نماینگان . کارگری کم کم شروع شد که با خشونت سرکوب شد مارتین زبرگ و اوهایو اعتصابات، ینیابه دنبال آن در شهرهای وست ویرج

کشیده شد و با ورود  امریکاها به بسیاری شهرهای دیگر  این خشونت .دولت در این شهرها از دولت فدرال درخواست کمک نظامی کردند

واگن سعی کردند این  12  لوکوموتیو و  1  ساختمان و از بین بردن  7 کشیدن نیروهای نظامی دولت فدرال، اوباشان نظامی با به آتش 

مانند ترفندهای . ای اوباش و مخل آسایش و آرامش مردم نشان دهند ها را به گردن کارگران انداخته و کارگران معترض را عده خرابی

 جلوگیری از کارگران و برای سرکوب راحت ترای  لهطول تاریخ مبارزه کارگران این حی ی ضد کارگر، درها همیشگی تمام حکومت

 .پیوستن سایرمردم به این جنبش عظیم بوده است

كه به خاک  در طول این جنبش. بود از کار افتاده امریکادر هفت ایالت صد هزار کارگر دست از کار کشیده بودند و نصف خطوط راه آهن 

ی از کارگران دستگیر و به زندان افتادند و عده زیادی از آنان در دادگاه به جرم توطَئه و خون کشیده شد، صد کارگر کشته شده و تعداد زیاد

.علیه جامعه محاکمه و محکوم شدند
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های  ی سال در آن زمان در فاصله. های کار در کشورهای صنعتی بود بعد از روسیه یکی از بدترین قانون 811 در سال  امریکاقانون کار 

با فرستادن ارتش سرکوب شد و گارد ملی نیز بین به دستور روسای جمهور امریکا  یازده اعتصاب کارگری عظیم،،    7 تا  811 

.اعتراض کارگری را سرکوب کرد  0 تا  8  
  
  

هزار نیروی    ها گاه تا  کردند و بسیاری از کمپانی ها را مستقیما پرداخت می ها، حقوق کالنترها و پاسبان روسای کمپانی 0 87 در سال 

.شکن برای سرکوب کارگران معترض داشتند اعتصاب
  
بیکاری عظیم و نیروی کار مهاجران این ارتش عظیم را در اختیار سرمایه داران  

 .گذاشته بود

تی به ی کارگری را به این نتیجه رساند که باید در استراتژی خود تغییراها ی شوالیهها اعضای بسیاری از شعبه، 811 سرکوب اعترضات 

شکست اعتصابات را نتیجه علنی نبودن رهبران تشکیالت کارگری خود دانستند و تصمیم گرفتند به فعالیت علنی پرداخته  آنان. وجود آورند

 .های کارگران با کار فرمایان به مذاکره بپردازند  علنی برای دستیابی به خواسته و رهبران اتحادیه به شکل

 (قبلی همان منبع.)این تشکیالت صد هزار عضو داشت 882 و در سال  پنجاه هزار  88 در سال  ی کارها به گزارش خود شوالیه

 

  می ساعت کار روزانه و اعتصاب اول ماه 8جنبش 

 

ی کارگری به ها شوالیه. ساعت کار روزانه است 8ی   اول ماه می، روز جهانی کارگر یادآور اعتصاب خونین کارگران شیکاگو با خواسته

 Federation of organized) امریکای کارگری ها وستند که توسط فدراسیون اتحادیهیاعتصابات عمومی برای هشت ساعت کار در روز پ

trade labor unions )اعالم شده بود. 

. ب داده بودنددالری حقوق کارگران غیر ماهر راه آهن، فراخوان اعتصا 62  برای افزایش ی کارگریها در شیکاگو شوالیه800 در سال 

پلیس شیکاگو به  .پیوستند به اعتصاب هزار کارگر   محیط کار دست از کار کشیدند، بیش از    2 بیش از  800  می در یک

 ها موفق شدند هم زمان آنارشیست .کارگران منجر شد ی زیادی از دو تن و زخمی شدن عده اعتراضات کارگران حمله کرد که به کشته شدن

. به یک سخنرانی دوساعته در رسای عدم خشونت پرداختند برگزار كنند و Hay Marketهی مارکت  هزار نفری در 2تجمع اعتراضی 

به دنبال آن پلیس . درهمان حین بمبی در اطراف محل اتراق پلیس منفجر شد که در اثر آن یک پلیس کشته و بیش از هفتاد نفر مجروح شدند

 Lambert ,2005,Voss) .دن یک کارگر و زخمی شدن تعداد زیادی از معترضین منجر شدشروع به تیراندازی کرد که به کشته ش

1933 ) 

تعداد بسیاری . سوسیالیست و آنارشیست خواند، در این مقطع ارتش برای سرکوب مستقیم وارد عمل شد و فعاالن سندیکا را کمونیست

 . دستگیر شدند و شش ماه بعد چهار آنارشیست اعدام و چندین نفر به جرم ساختن بمب به زندان محکوم شدند

کنند یکی از علل  می ادعا ها بعضی .کاهش یافت درصد  7به دنبال این ماجرا در عرض چهار سال اعضای سندیکاهای کارگری تا 

سیاست  ترین علت را باید در اما مهم. دانست غیر ماهر های داخلی بین کارگران ماهر و توان درگیری می ی کارگری راها شوالیه فروپاشی

ی ها همبستگی اعضای شوالیه برای نابودی اتحاد و American Employer Association)) امریکاانجمن کارفرمایان اندازی  تفرقه

 . به همراه آن با سرکوب، تهدید و اخراج کارگران به اهدافشان دست یافتند. کارگری جستجو كرد

سازی فورد در شهر  کارخانه اتومبیل، 877 در سال  .اء كردیرا اح یكارگر یها هیگر اتحادی، بار دیاما گسترش صنعت خودروساز 

اتحادیه  اکثر کارگران این شهر عضو. توانسته بود فضای سیاسی دیترویت را تغییر دهد   7 این کارخانه تا سال . دیترویت تاسیس شد

 .بودند

کارخانه فورد به منظور افزایش فروش محصوالت مصادف است با صدمین سالگرد قانون افزایش دستمزد هنری فورد در1   سال 
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تا کارگران  دالر در روزافزایش داد2فورد حقوق کارگران خود را به 1 7 سال در. تولیدی خود به کارگران شاغل در کارخانجات مزبور

.های فورد نماید، یعنی تولید بیشتر به منظور کسب سود بیشتر و یک مصرف کاذب را تشویق به خرید اتومبیل
  
  

بیلیون دالر بود یعنی شش برابر  0معادل  ای، راه آهن، ذغال سنگ و کارخانه های درآمد کمپانی 870 - 0 7 های  ی سال در فاصله

.سال گذشته 8 مجموع در آمد 
  
 National)فدراسیون مدنی ملی    7 در سال . یافت می ها هر روز افزایش بیشتری نقش و تاثیر کمپانی 

Civil Federation) (NCF  )این نهاد اقتصادی و اجتماعی توسط سناتور مارک هنا (   همان منبع،.) پایه گذاری شد(Mark Hanna )

 .های کاری بوجود آمد با هدف کاهش درگیری در محیط

شد و در عین حال نهادهای کارگری نیز در  می در این دوره بود که برای بسیاری از نهادهای اقتصادی نقش سیاسی دولت بیشتر آشکار

از حمایت این سیاستمداران برخوردار شوند و در همین راستا در سال  ها پرداختند تا برای اعتصاب می حمایت از سیاستمداران به فعالیت

.بسیاری از کارگران در انتخابات به ویلیام مک کینلی رای دادند   7 
  
 

NCF تواند به بهتر شدن وضعیت اقتصادی  بوجود آمده می امریکاای که در  را متقاعد کند که رشد اقتصادی کرد که کارگران می سعی

جمعی به رسمیت شناخته شود و به حل اختالفات در هنگام اعتصابات  های دسته کرد که قرارداد کارگران کمک کند و از طرفی نیز تالش می

دان در دانشگاه ویسکانس و تعلیم در ضمن با استخدام صدها اقتصا. پرداخت تا از مبارزات رادیکال کارگری جلوگیری کند می کارگری

.باشد می "امریکاپنج سال عظیم در اقتصاد " که معروف به. دیگر اقتصاددانان سعی در تنظیم قرارداد جدیدی داشت
  
 

ی کارگری جهانی به عضوگیری جدید پرداخته ها بسیاری از تشکل  87 ی ها را باید آنجا دید که در انتهای سال NCFدلیل به وجود آمدن 

فدراسیون جهانی  کردند، از جمله می ی کار بحث خرد مدیریتی و مشارکت کارگران را مطرحها بودند و در بسیاری از محیط

 . خودروسازان، فوالد و معادن

 2  7  -1 7 ی ها در بین سال. بودند ختهیاین نهادهای کارگری با داشتن منابع حق عضویت خشم صاحبان کار را بر انگ   7 در سال 

.مجروح شده بودند نفر1966 مجموع نفر کشته و در 78 حداقل  اعتصابات کارگری در
 1
 

   7  های کارگری در سال ی کارگری اضافه شد و اتحادیهها ساالنه دو درصد به اعضای اتحادیه 2 7 تا    7 ی ها در فاصله سال 

 برخورد یمثل ایمنی در کار تهاجم ها کارگرانی که در بسیاری زمینه. گرفتند سازی می بیشتر اعضاء خود را از کارگران ساختمان

کرد که میان کارگران و کارفرما هماهنگی بوجود آورد و برای همین اصل بود که توانسته  می سعی امریکافدراسیون کارگران . کردند می

نی اول که بسیاری از کشورهای اروپایی اعضای خود را از دست داده بودند کارگران جدیدی را به عضویت خود بود بعد از جنگ جها

در  ی کار، بعد از جنگ وها درصد کارگران در محیط   چهار میلیون عضو داشتند یعنی  امریکای کارگری ها اتحادیه ها در این سال .آورد

ان یجمعی دست به اعتصاب زدند اما کارفرما هزار کارگر فوالد برای به رسمیت شناخته شدن قرارداد دسته  2 همین دوره بیش از 

شکن به  هزار کارگر به عنوان اعتصاب   متهم کردند و از افریقا  ها رهبران کارگران را به جاسوسی برای خارجیان و ارتباط با بلشویک

.ی کار نمودندها در محیط آورده و جایگزین کارگران اعتصابی امریکا
 8
  

به این صورت که در اوایل دهه  .ای یعنی از دست رفتن نیروی کار اتحادیه. وارد شد در دهه سی امریکابیشترین ضربه به جنبش کارگری 

 هزار نفر کاهش یافت و کارگران  0هزارنفر به   8 هزار نفر و کارگران دوزندگی از  8هزار نفر به    2سی کارگران معادن از 

 ( منبع قبلی.) درصد کاهش یافت   درصد به   کشاورز از

شاید . تا زمان حاضر هستند امریکاتاریخ  های که از ثروتمندترین خانوادهای  بررسی شود، خانواده امریکاالزم است نقش راکفلر در اقتصاد 

راکفلر پدر در سال . ندبر روابط کار تا به امروز ادامه داشته ا ان رااین خانواده تاثیرشولی بنیادهای اقتصادی  موثر نبود خود راکفلر آنقدر

، در کالیفرنیا Mobil موبایل تغییر نام داد، EXXON  ل در نیوجرسی که در دهه هفتاد بهیاستاندارد او.) صاحب پنج کمپانی بود   7 

CocaCola را در کنترل داشتند امریکای ها بانک ی کلیه ها این کمپانی، (در آتالنتا و چند شرکت شیمیایی. 
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در شهر کلورادو  (Ludlow)به علت طوالنی کردن اعتصاب کارگران و به خاک وخون کشیدن اعتصاب کارگران معدن لودلو بنیاد راکفلر

 (منبع قبلی.) کارگرشد   شهرت دارد که منجر به دستگیری و کشته شدن  1 7 تا    7 در سال 

بنیاد راکفلر . کرد می برای رسیدن به هدفش اقدام استفاده کرده و به شکل مافیاییای  برای ایجاد ترس در کارگران از هر حربه این بنیاد

، ی بهداشتیها بخش ی با دادن پول به شکل رشوه و باج به کلیه   7 تا    7 افتاد و از سال "مخزن فکر" برای اولین بار به فکر ایده 

.کرد می دیکته ی عمومی دولت ر اها سیاستها،  و موزه( ها پارک)عمومی فضای ، آموزشی
 7
 

میلیون و    یش و همچنین مبلغ ها از یکی از کمپانی 1 7 هزار دالر در سال  01 راکفلر با پرداخت به اصطالح کمک مالی بالغ بر 

 .هایش از جانب دولت نبود هزاردالر، هرگز نگران رد سیاست   8

 

 ساز بنیاد راکفلرنهادهای دست 

 

 نهاد کارنیگ
  

(Carnegie Endowment for International Peace) 

 

ت وزیران کشورهای دیگر اتوان نهادی دانست که شاید در تربیت روسای جمهور و هی می تاسیس شده است را   7 در سال  این نهاد كه

د ردا خودی   یی بر اساس مخازن فکرها برنامه ی طی جلسات ماهیانه و اش بسیار فعال است این نهاد با دارائی سیصد میلیونی نیزنقش دارد،

جای هر ه دشان را بخو( مباحث)قول معرف دیسکورس ه و ب در مسیر خودشان دارند سعی در ایجاد افکار عمومی منطبق با اهداف و و

 نزدیکی برقرار ارتباط خیلی با آنها آیند، می سابقه چپاین افراد با شناختن روشنفکران دیگر کشورها که از . نمایند می دیسکورسی معرفی

پردازند تا عمل  می دانند و متوجه هستند که جریانات چپ بیشتر وقت خود را به درگیری نظری می کنند و ضعف این روشنفکران را می

 تشکیالتی را با خود همراه دارد و خورد و اذیت و ازار می دانند که اگر چپی با جریان خودش مشکل داشت سریع یک وصله می. روزمره

.رود می فعالیت سیاسی یک کار جانبی به شمار ،افراد جریانات سیاسی ی بخش عمده یبرا دانند که می
  

 

 

.تاسیس شده است  71 اش را ادامه داده خانه ازادی است این نهاد در سال  ترین نهادی که تا به امروز فعالیت قدیمی
  

 

 

دهد جنبش کارگری که از رشد فوردیسم و  می نشان امریکانگاهی به روند تاثیرگذاری شکست سوسیالیسم اردوگاهی بر جنبش کارگری 

هشتاد با کمک گرفتن از تئوری کشور  ی در دهه ،وردآمتوسطی را بوجود  ی سازی و تکنولوژی در دهه شصت توانسته بود طبقه ماشین

 حزب بنیاد جمهوری خواه المان فدرال با شعار(the German Federal Republic's party foundations) المان

 

These foundations known as "Stiftungen
  

 (یشناخته شده به عنوان مبان ینهادها)"( (

 

لگو برداری که دیگر تئوری با این ا .که توانسته بودند در دوران نازی از لحاظ ایدئولوژی به مقابله با فاشیسم بپردازند یبنیادهای مبنی بر

رئیس جمهور جانسون در اواخر دهه شصت و هفتاد به بن بست رسیده بود و تز خود را عوض کردند با این شعار که تنها  سیاسازمان 

شود در  می این بنیاد تئوریک را. دمکراسی را مطرح کرد ی برای مقابله با ایده سوسیالیستی کشورهای بلوک شرق باید تئوری پروسه

.دی است مطالعه کردای  ان که معروف به امریکاتاریخچه سازمان اوقاف ملی 
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این نهادها که گاه  .ن سابقا چپ را با خود همراه کندبسیار فعاالنه تعداد زیادی از فعاال ،توانسته با نهادهایی که خود ساخته   دی ای البته ان 

سازی نیروی خود را گذاشته بودند در همان حال هم با  سازی و نهاد شعار دمکراتیک در صد کشور جهان شعبه داشتند در حالی که برای

 :این نهادها عبارت بودند از. کردند می ایدولوژی ی مبارزه ممسلحانه و موافق سوسیالیس یها زیر سوال بردن جنبش

 

.تاسیس شده است  78 این نهاد در سال  The National Democratic Institute (NDI)موسسه ملی دمکراتیک،  - 
  
 

 .است قایی التین، اسیا، خاورمیانه و آفرامریکارا در اروپای شرقی بود و امروزه فعالیت اش در  این نهاد در ابتدا بیشترین فعالیتش

 

. تاسیس شده است  78 بنیاد کارتر این نهاد در سال  -  
  
 

ها را در  کند دولت می گذاری زیاد سعی این بنیاد با سرمایه. اقای جورج سوروس است "ِجامعه بازبنیاد " ،ترین این نهادها یکی از پیچیده

.مسیر اهداف خودش تغییر دهد
  
 

 

 جنبش کارگری بعد از جنگ جهانی اول 

 

 Ludlowبعد از قتل وعام کارگران 
 8

ی اقتصادی را ها قانون کمیسیون روابط تجاری را تنظیم کردند و سهامداران بنگاه 1 7 در سال 

 . نیز مجبور کردند که به این قانون رای دهند

.ها و بروز اعتراضات اجتماعی دولت مجبور شد قانون رفاه اجتماعی را تصویب کند با فشار اتحادیه، سی ی در اوایل دهه
 7
 

این قانون هیچ  .در هفته تغییر یافتبه سی ساعت  ساعت  0 به تصویب رسید و بر اساس آن کار هفتگی از   7 آوریل  0این قانون در  

 .ها مواجه شد و به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمد این قانون با مخالفت روسای کمپانی، به حداقل دستمزد نکرده بودای  اشاره

 این قانون شاید تا مدتی. به رسمیت شناخته شد ILOدر این قانون مواد کنوانسیون  .قانون روابط کار کشوری تصویب شد 2 7 در سال 

شد ولی  تر کند، چون نهاد سندیکا بر اساس حرفه تعیین می توانست برای امر تشکل یابی کارگران مهم باشد ولی نتوانست آنها را متشکل می

 .آن چنان متفرق بودند که جایی برای متشکل شدن نبود ها این رشته

رابطه برقرار چندان گر یتوانست با كارگران د ینم( close shape)شد به خاطر بسته بودن محیط کار می یهزمانی که کارگری عضو اتحاد 

این . شدند به طور اتوماتیک عضو اتحادیه می شدند چنان چه در محیط کار اتحادیه وجود داشت، می یعنی کارگران وقتی استخدام. كند

آوردند  کردند قاعدتا آگاهی سندیکایی را با خود نمی می روانشناسی و ارتباطی با کارفرما باید عبورصدها سد  برای استخدام ازکه کارگران 

فعال بودن  یبرا و کارگران با درآمدی نسبتا مناسب ضرورتی بودند یكائیآموزش سند و در بسیاری از مواقع همین کارگران خود مخالف

 شکایت کارگر به هر دلیلی، از طرف سندیکا باید دنبال چرا که مطابق قانون. شده بود و سندیکا تبدیل به شرکت بیمه دندید یسندیکا نم

 . دادند ده درصد کارگران هم حق عضویت نمی احت کار یها در بسیاری از محیط  امریکاقانون ضدکارگری جدید در  بعد از تصویب. شد می

 .کنند و فقط زمان بستن قرارداد جدید با هم ارتباط داشتند می کردند با پرداخت حق عضویت کارشان را تضمین می کارگران تصور

 

مند باشند، چه بسا کارگران بسیاری از  شرایطی را بوجود آورده بود که کارگران از مزایای کاری حداقل بهره، اختالف بلوک شرق وغرب

این کارگران که دارای اشرافیتی شده بودند و . دخودروسازی و نفت از رفاه نسبتا باالیی نیز برخوردار بودن، صنایع به خصوص معادن

 ی ی کارگری اعضای خود را طبقهها کردند خود را نه کارگر، بلکه طبقه متوسط معرفی کنند و تا به امروز نیز اتحادیه می همیشه سعی

 .رویای بازگشت طبقه متوسط را در سر دارند، کنند می متوسط معرفی
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قوانین حق تشکل را به قانون کار تحمیل کنند و راکفلر با گذاشتن یک  ی کردند مفاد کلیه می کارگری سعیی ها ی سی اتحادیه در تمام دهه

در  0 7 این کنفرانس تا سال . تمامی کارفرمایان و نهادهای کارگری را دور هم جمع كرد، کنفرانس معروف به کمیته کنفرانس مخصوص

 Congress Industrial)از دل این شرایط تشکل مجامع صنعتی  2 7 در سال ( Gordon 1994.)شد شهر نیوجرسی سالیانه برگزار می

Organisation)(cio )
  
ی ها دنبال آن فعالیت خودش را در کانادا هم شکل داد که بسیاری از اتحادیهه و ب. به وجود آمدامریکا در  

با حمایت از حزب دمکرات و کاندیدای این حزب، روزولت،  امریکااین تشکل کارگری در . در کانادا هم شعبه دارند امریکاخصوصی 

. ن دوره استیكا در ایدرآمر یدار هیع سرمایوس گر قدرت ن امر نشانیی کارگری نهاد كه اها برای تغییر دموکراتیک پا به عرصه فعالیت

وجود  ها خواهان و دمکرات م جمهوریهای سیاسی و اقتصادی به نا یک حزب قدرتمند با دو گرایش ولی یک هدف در عرصه امریکادر )

ها تاریخا از  دانند و حامیان دمکرات می خود را جناح برتر و برگزیده در جهان خواهان سفیدپوستانی هستند که دارد، اما حامیان جمهوری

 .( باشند های نژادی، مذهبی، جنسی، کارگران و مهاجرین جدید می اقلیت

دیگر از مرز کمک  CIOگاه تا یک میلیون دالر در سال بود، اما با آمدن    7 رات تا سال به حزب دموک AFLی مالی ها آمار کمک

کارخانه . ت كارگران بهتر شدیی کار به خصوص خودروسازی میشیگان وضعها در محیط CIOمالی گذر کردند و با استخدام کارکنان 

توانست  شد می می بود و اگر اعتصابی در این بخش موفق امریکاسازی از این جهت انتخاب شد که یک جریان حساس اقتصادی در  اتومبیل

 .ی دیگر بوجود آوردها روزنه امیدی برای کارگران بخش

CIO صنعت را رشد دهدتشکل سازی در بخش ، خودروسازی، در دهه سی توانست با موفقیت در اعتصابات گوناگون منجمله فوالد.CIO 

ها با طوالنی کردن اعتصاب و  در تصویب بودجه تاثیر داشته باشد، ولی بسیاری از کمپانی با گرفتن کمک از نمایندگان مجلس حتی توانست

دیده توان نا نمی فعال بودند را CIOاین موضوع که جریانات چپ در . کردند می یابی را کم حمایت پلیس و اخراج کارگران رشد تشکل

.گرفت
  
 

 West Longهستند و اعتراضات کارگران بندر  ها آنها را متهم کرد که زیر نفوذ کمونیست CIOبا حمله به  AFLدر اواخر دهه چهل 

Shoremens (28همان منبع .)ها دانست کمونیست ی را دسیسه 

 اعضاء 712 در سال . قرار داشتدر زمان جنگ جهانی دوم کلیه اعتراضات کارگری ممنوع شد و جنبش کارگری در حالت دفاعی 

در صد كارگران عضو  4/35در این مقطع . میلیون نفر افزایش یافته بود 2 به   71 میلیون نفر در سال  7ی کارگری از ها اتحادیه

 (ی کارگریها مرکز آمار اتحادیه.)بودند ها اتحادیه 

،( THE taft hartley act)رتلی ها مجلس قانون تفت 711 در سال 
  
 .را تصویب کرد امریکارا در  قانون مبارزه با کمونیسم، 

 کار به اتحادیهرا تغییر داد و کارگران باید با رای اکثریت و انتخابات در محیط  کارگر –این قانون ضد کارگری یا قانون مدیریت 

کردند که به هیچ وجه از حزب  می و رهبران آنها باید ثابت ها ی کارگری از شرکت در انتخابات منع شدند و اتحادیهها اتحادیه. پیوستند می

عالیت سیاسی این قانون دست کارفرمایان را برای ف. در دادگاه به چالش کشیده شد  72 البته این قانون در سال . کنند نمی کمونیست حمایت

دادند  می حتی فعاالن کمونیست در اتحادیه باید تعهد کتبی. هر فعالیتی ممنوع بود ها باز گذاشت ولی برای اتحادیه
  

که هیچ گونه ارتباطی با 

طبق قانون اساسی در صورت کمونیست بودن یا عضویت در حزب . دارد امریکااین قانون ریشه در قانون اساسی . کمونیست ندارند حزب

 .شد امریکاتوان شهروند  نمی کمونیست

برای مبارزه با این قانون این  1955ی خود را با هم ادامه دادند در سال ها همکاری CIOو  AFLای  از آن دوره به بعد هر دو نهاد اتحادیه

   .دو نهاد با هم متحد شدند

این فدراسیون . بوجود آمد (America Federation Of Labor) امریکای کارگر، فدراسیون کارگری ها با از بین رفتن شوالیه هم زمان

خواست در پروسه کم کاری و اعتصاب و تحت  ها می درس گرفتن از علل شکست شوالیه بیرون آمد و با علم به ها از دل شکست شوالیه
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صدها  امریکادر زمان کوتاهی موفق شد در صنعت  AFL.ارداد دسته جمعی حق کارگران را بگیردفشار گذاشتن صاحبان صنایع و قر

اعم از ، دادند می را کارگران ماهر تشکیل AFLاعضای . هزار نفر را به عضویت بگیرد و چهل سندیکا را به عضویت خود در آورد

 .سازندگان وسایل خانه و دخانیات ، ، معادنها چاپ خانه، نجارها

که در اساس سک  امریکاساختار سیاسی دو حزبی . دوری از سیاست و عدم ارتباط با احزاب سیاسی بود AFLی اصلی ها یکی از ویژگی

و کنترل سیاست حزبی و فضای سیاسی حاکم هرگز (این دو حزب در تمامی مسائل داخلی و خارجی یک سیاست را دارند )حزب است 

به  AFL.کرد می ها را از این نهاد کارگری دور ها و آنارشیست مارکسیست AFLداد و قوانین درونی  یاجازه فعالیت به حزب سومی را نم

حقوق و  توانستند با توجه به تکنولوژی داد زیرا کارگران ماهر می خاطر داشتن اعضای ماهر به کارگران غیر ماهر اجازه عضویت نمی

.مزایای اضافه خود را به دست بیاورند
  
 

.هزار وششصد نفر رسید 7 اعضای اتحادیه به  870 -1 7 ی ها بین سال
  
 

 

 امریکاحزب کمونیست 

 .داردای  تاریخ پیچیده امریکااین حزب به موازات جنبش کارگری . تاسیس شد 7 7 در سال ( لنینیست، مارکسیست)حزب کمونیست 

 (Industrial union)داشته و در ساختن ایده سندیکای صنعتی در جنبش کارگری ای  نقش تعیین کننده  71 تا    7 ی ها در بین سال

دولت . را بنیان گذاشتند( Injury to one ,injury to all.")جراحات بر یک نفر جراحات بر همه است"مبنی بر  کارگران جنبشی

کارگری و  یها دیدگاه را در نهادو همین تفکر و  رشد كندامریکا ها و نظرات بلوک شرق در  فت که دیدگاهرپذی گاه نمی هیچ امریکا

 امریکاو به نیروی امنیت  ب كردیرا تصو Mccurran Internet Security Actدید و دولت قانون امنیت مکارتی  کمونیست شدن می

  .اقدام كند ها از محیط کار که به اخراج کمونیست اجازه داد

   7 حزب در سال . جداسازی سیاه پوستان توانست نقش خود را در این دهه مطرح کند حزب کمونیست در دهه سی با مبارزه علیه

در دهه پنجاه بعد از سخنرانی خروشچف و کنگره بیستم حزب . های چپ بود ها و رادیکال شصت هزار عضو داشت که شامل آنارشیست

به  ها با قلمداد کردن سندیکالیست ،امریکاکمونیسم در  موج مکارتیزم شروع شد و با نفی (secret speech)کمونیست شوروی معروف به 

مبارزه  7 7 تا  0 7 های  اولین بار در سال) .را دستگیر و زندانی كنند عنوان مامور خارجی و خیانت توانست بسیاری از اعضای آنان

. بودند FBIنفر از آنان کارکنان    2 نفر بود که       بالغ بر  721 اعضای حزب در سال .( صورت گرفت ها با کمونیست
  

 

در دوره گورباچف در دهه هشتاد به حزب بسیار  حزب در دهه شصت به مخالفت با جنگ ویتنام برخاست و برای صلح مبارزه کرد و

 .کوچکی تبدیل شد

 

کارگران صنعتی جهان 
  
 (Industrial workers of the world) 

دمکراسی محیط کار و از پایین، بیشترین نیرو ، با هدف نفی سرمایه و لغو کارمزدی   7 سال تاسیس شد و تا  2 7 این اتحادیه در سال 

 .کارگر بیکار شدند    1و از بین رفتن نهادهای کارگری  ها بر اثر بحران اقتصادی و بسته شدن کارخانه. را جذب کرد

IWW (کارگران صنعتی جهان )از سمتش  0 7 بسیاری داشت و دبیر اتحادیه را در کنگره ی درونی ها درگیری   7  در اوایل دهه

 .وی عضو فدراسیون معادن غرب بود. برگزیدند، برکنار کردند و شرمن را به جای دبیر کل حزب سوسیالیست در کنگره

توانست در کنگره ارتباط این نهاد با حزب سوسیالیست به رهبری دانیل دلون بحرانی شد و دانیل دلون حتی با داشتن کارت عضویت ن

 .شرکت کند 8 7 

از    7 در سال  ها غیرسانترالیست. معروف بودند ها و غیرسانترالیست ها به دو گروه تقسیم شد که به سانترالیست 1 7 این نهاد در سال 
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، ان با دستمزد پایینالبته این نهاد تا کنون نیز در متشکل کردن کارگر. ن از حزب سوسیالیست هم جدا شدیاین نهاد جدا شد، و همچن

 کند و به فعالیت سیاسی و دخالت مستقیم در سیاست معتقد می غیرماهر و مهاجر فعالیت داشته و در حال حاضر نیز در این زمینه فعالیت

 .باشد می

 8
 (American workers party)امریکاحزب کارگران 

شورای بیکاران  بخشی از اعضای این حزب را. داشته است تاسیس شد و ساختار لنینی و گرایش مارکسیستی   7 این حزب در سال 

 .اند سازی بوده دادند و بیشترین نیروهای حزب از فعالین کارگران ماشین می تشکیل

 

کنگره تشکل کارگران ماهر 
 3
 (The congress of Industrial-) CIO 

و کانادا تشکیل  امریکابود و اعضای آنها از کارگران  امریکاکارگران فنی در  تاسیس شد ومعروف به تشکل 8 7 تشکل فوق در سال 

های  طی سالامریکا شد، در دوران اوج رشد حزب دمکرات  می حمایت امریکااز طرف فرانکلین روزولت رییس جمهور  CIO. شده بود

 712 - 7   .CIO سی هم زمان با بحران اقتصادی رشد کرد زمانی که  ی در دههAFL خاطر ارتباط ه این نهاد ب .با رکود مواجه شد

 .شدند دوباره متشکل کند، به ویژه در بخش پوشاک و معادن می خارج AFLداشتن با حزب دمکرات توانست نیروهایی که از 

 AFL-CLO صنعتی های سازمان کنگره – امریکافدراسیون کارگران 

ی ها ی کارگری ملی، بزرگترین فدراسیون اتحادیهها مرکز اتحادیه( AFL-CIO)و کنگره کارگران صنعتی  امریکافدراسیون کارگران 

در  امریکاو کنگره کارگران صنعتی  امریکافدراسیون کارگران  امریکاکارگری در ایاالت متحده است که از ادغام دو نهاد کارگری بزرگ 

این اتحادیه، در . بود المللی بینو  میلیون عضو داشت و متشکل از پنجاه و هفت اتحادیه ملی   به وجود آمد و در این زمان   7 سال 

بیش از یازده میلیون عضو  .کند های کارگری متعدد هماهنگی ایجاد می آید و میان اتحادیه های کارگری به شمار می اتحادیه حقیقت اتحاد

تقریبا شامل تمام کارگران عضو اتحادیه در  AFL-CIOی عضو ها اتحادیهدهد  می نشان ها بررسی،     تا سال    7 از سال . دارد

ها و در این مسیر از کارگران  اكنون بیشترین فعالیت خود را حمایت از دمکرات امریکااینکه فدراسیون کارگران . شود می ایاالت متحده

بهتر شدن زندگی  یه گفته شد براه همانگونه كیشه اتحاد هر دو اتحادیکند روشن است اما ر می حمایت امریکاعنوان ابزار در ه مهاجر ب

پوست  بخش سفید
1 

این فدراسیون در کانادا هم عضو دارد . مسلط بودن بر این اوضاع است یاش از مبارزات كارگر و اروپایی وحمایت

و عضویت اعضایشان در چهارچوب نیازهای جنبش کارگری کانادا خرج اند  ولی نهادهای کارگری کانادا همیشه استقالل خود را داشته

 ..جدا شد امریکااتومبیل سازی  ی از اتحادیه  78 سازی بود که در سال  شود و بزرگترین نهاد آن اتحادیه اتومبیل می

 Service EmployeeS International  Union(SEIU) کارگران خدماتی المللی بیناتحادیه 

کانادا است وبرای ( از جمله پورتوریکو)شغل در ایاالت متحده     میلیون کارگر در بیش از  67 اتحادیه به نمایندگی از حدود این 

 ی بهداشتی کارها بیش از نیمی از اعضا در زمینه مراقبت)ی بهداشتی ها مراقبت: سازماندهی کارگران در سه بخش متمرکز شده است

و ( ی محلی و ایالتیها کارکنان دولت)منزل و کارگران خانه سالمندان، خدمات عمومی  ن بیمارستان، پرستاران در، از جمله کارکنا(کنند می

 (.از جمله سرایداران، ماموران امنیتی و کارگران خدمات مواد غذایی)خدمات اموال 

 SEIU ی محلی دارد شعبه  2 متحده است و بیش از از نظر افزایش اعضا، سریع ترین اتحادیه در حال رشد نیروی کار در ایاالت .

ی جدید، ها ارتباطات، امور دولت، رسانه: در واشنگتن دی سی است و دارای چندین بخش داخلی است که عبارتند از SEIU اصلیی   شعبه

ائتالفی در چند نهاد کارگری فدرالی  2   در سال . ارتباطات، تحقیقات و حقوقی، بازنشستگی ، مزایا والمللی بینسازماندهی، سیاسی، 

 Change to Win) "فدراسیون تغییر برای پیروز شدن "شد که به نام  AFL-CLOها از  پدیدار شد که منجر به جدایی آن

Federation(CTW )معروف است. 
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اتحادیه موادغذایی، اتحادیه کارگران ( United Farm Workers (UFCW)وIBT))،(SEIU)این اتحادیه که از ائتالف سه اتحادیه 

ی کارگری چین ارتباط ها تنها توانستند با اتحادیه. کشاورزی و اتحادیه جهانی بخش خدماتی تشکیل شده بودند در عمل به جایی نرسیدند

نتوانست اتحادیه خودش را قانع به ماندن در  آید و یو میای  خودش از اس سی AFL-CLOجالب اینجاست که سویینی رئیس . بگیرند

AFL-CLO بکند. 

 

 امریکاتروتسکیزم در  

 

که بیشترین تشکل آن کشور به این گرایش تعلق دارند، جنبش معروف به تروتسکیزم  امریکایکی از گرایشات کارگری در جنبش کارگری 

این حزب در . تاسیس شد   7 در سال  امریکاحزب سوسیالیست . دارد امریکااین حزب ریشه در حزب سوسیالیست . است امریکادر 

از حزب (( Milwaukeeحتی شهردار میلواکی . ویکتوربرگه و میلواکی نماینده داشته است نیویورک، شهرهای لندن، در  7 سال 

همچنین یوجین  .درصد آراء را کسب کرده است 0نیز    7 درسال .این حزب کاندید ریاست جمهوری داشته است. سوسیالیست بوده است

البته اعضای این . درصد رای آورد  26سرمی برده برای ریاست جمهوری کاندید شده وه زندان ب زمانی که در( Eugene Debs)دب

 . حزب متعلق به جریان کارگران صنعتی جهان نیزبوده اند

پنج نماینده    7 در سال . نترن، اولین انشعاب در حزب رخ دادیدر کم به دنبال دعوت لنین از این حزب برای شرکت 7 7 در سال 

گرچه دادگاه رای صادره را رد کرد ولی مجلس بر اساس پروسه سوگند خوردن در  از کنگره اخراج شدند، امریکاسوسیالیست کنگره 

 .انتخابات آنها را از نمایندگی خلع کرد

 .صد هزار عضو کشاورز جذب کند 2 7 تا    7 های  این حزب توانست در سال

با به  8 7 در سال  .یش ادامه داد، اما هیچ گاه نتوانست خود را از فرقه گرایی رها کندها به فعالیت امریکاهر چند حزب سوسیالیست 

  71 سال این جریان از . اخراج شدند امریکاآنها از حزب سوسیالیست ، (Workers Party)وجود آمدن حزب کارگران شاخه تروتسکی

 .کردن برخی از اعضا حال اخراج به بعد یا در حال انشعاب بود یا در

لیگ حزب ، حزب چپ، کارگران ملیتنت کارگران، المللی بینتوان به لیگ  می وجود دارد که امریکاجریان تروتسکیست در 2 اکنون 

سوسیالیست آزادی، حزب برای سوسیالیسم ؛ گروه  حزب، کارگران سوسیالیست، عمل کارگری، گرایش سوسیالیستی، گردش چپ، انقالبی

 .اشاره کرد... تشکل کارگران سوسیالیستی و سالودریتی و، لیگ کارگران انقالبی، اسپارک، بین الملل

ست و این جریان معتقد به انترناسیونال چهار ا. اسم خود را از سالودرنوش لهستان گرفته است( ی انقالبیها سوسیالیست)جریان سالودریتی 

یی و ضد امریکای این جریان نلسون اینستان و کیم سایپرهستند که به گرایش ضد ها تئوریسین. به حزب سبز رای داد 8   در سال 

 امریکادولت  ی کارگری با حمایت بسیاری از گردانندگان جریانات تروتسکی نوشته شده وها کتاب بحران در اتحادیه .تعلق دارندای  اتحادیه

آمد حتی به خودش فحش داده شود ولی کسانی در پوشش چپ به جنبش ضد بلوک شرق و ضد سندیکا  نمی در تمامی این چند دهه بدش

 .بپیوندند

 

(مائویست)امریکاحزب کمونیست انقالبی 
 3
 

موسوم به دانش آموزان ( RYMLL)این حزب شاخه جنبش جوانان انقالبی . تشکل شد 712 در سال  امریکاحزب کمونیست مائویست 

گرچه تعدادی از بنیان گذاران آن خود را . حزب مزبور در واقع در زمینه انقالب فرهنگی چین شکل گرفت. هستندبرای جامعه دموکراتیک 

این جنبش بیشترین نفوذش در . دانستند ولی سخنگوی اصلی آنها در دهه هفتاد باب آواکیان بود می متعلق به چپ نو در دهه شصت و هفتاد
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 امریکاتا در داخل . ستامریکاخارج از 
1 

 در زمینه پروژه خانه سازی فعالیت امریکای فقیرنشین کالیفرنیای ها این تشکیالت در بخش

اهان در هم زمان با کنگره جمهوریخو 781 بزرگ ترین فعالیت آنها که دانشجویان بریگارد جوانان کمونیست بود که در سال . کنند می

 .را به آتش کشیدند امریکاشهر داالس پرچم 

 

 (Labornotes) نهاد لیبرنت

 

 - 
1 

های آموزشی  کارگاه، های ساالنه این نهاد با تشکیل کنفرانس. تشکیل شد  71 آید از اوایل دهه  ای می این نهاد که از بدنه جنبش اتحادیه

نیروی خود را  ،سازی هستند این نهاد که بنیانگذاران آن از اتحادیه اتومبیل .کند فعالیت می امریکاکارگری  و چاپ کتاب و مقاالت در جنبش

نها در آاوریل امسال نشست  8تا  0در تاریخ  گذارند می برای رفتن به راه صحیح جنبش کارگری یتنه بر نفی سندیکا بلکه کمک و هدا

دلیل انتخاب شیکاگو هم بر این اساس بود که نماینده  کارگری در ان شرکت داشتندشهر شیکاگو بود که بیش از دوهزار فعال و نماینده 

البته  .رحمی خاصی برخوردار است یک بی خواهد خصوصی کند و از می ها را هم شهردار این شهر حتی خیابان"رهم ایمنول "ها  دمکرات

 .است ایشان مسئول مالی کمپین انتخاباتی اوباما هم بوده
1 
 

.است داده می باید گفت که خود اوباما هم در این شهر زندگی کرده و وکالت بسیاری از سیاهان و بیکاران را هم انجامالبته 
1 
  

 

 امریکاالمللی جنبش کارگری  روابط بین

، (در یلتز روسیه 712 در تهران و   71 یک نوامبر ) روزولت و استالین در حال مذاکره و مبارزه با فاشیسم بودند ، زمانی که چرچیل

 .و شوروی نیز در حال رایزنی و بررسی کار مشترک بودند امریکانهادهای کارگری 

 

اف ال به توافقاتی ای  فدراسیون تمام کارگران روسیه در نشست خود در مسکو با فدراسیون کارگران 712 بر این اساس بود که درسال 

سیدنی  امریکادر نشست مسکو نماینده کارگران  .سفرکردند امریکاکارگران روسیه به رسید و براساس همین توافقات نمایندگان فدراسیون 

.هیلمن و نماینده شوروی واسیلی کوزنتسو بودند
1 
 

ی کارگری معروف ها های فدراسیون جهانی اتحادیه کارگری بود، در چارچوب فعالیت المللی بیناین کار مشترک که بر اساس ساختن نهاد 

 .استبه دبلیو تی اف 

، انگلیس و شوروی اولین امریکا، نمایندگان کارگری کشورهای بسیاری از جمله 712  می ها در ماه و فاشیست ها هم زمان با شکست نازی

 .کنگره موسس تاسیس شد712 طرح ساختن فدراسیون جهانی را تنظیم کردند و در بیست و پنج سپتامبر تا هشت اکتبر

و کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی و افریقایی و اسیایی در آن کنگره شرکت  امریکااز نیوزیلند تا نمایندگان کلیه کشورهای صنعتی 

فقط نمایندگان آلمان و ژاپن در . هزار کارگر از سراسرجهان   1میلیون و  00نماینده از پنجاه و شش کشور یعنی نمایندگان     :داشتند

  .این نشست حضور نداشتند

اعضای جدید فدراسیون  بسیاری از کارگری المللی بینتشکیل دبلیو تی اف و ساخته شدن جنبش جدید کشاکش در ابتدای  712 در سال  

تی یو سی سخت بود که بتواند خود را از زیر ضرب قرار گرفتن توسط  یبرای فدراسیون انگلیس .بودند کشورهای مستعمره، نیمه مستعمره

در این جلسات شوروی در جناح . ها بودند برهاند که از دل جنگ جهانی دوم متولد شده و اعضایشان از پارتیزانان و کمونیست ها اتحادیه
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کردند این دو جناح را در کنار هم قرار  می یی در میانه سعیامریکای ها فدراسیون. فدراسیون انگلیسی در جناح راست قرار داشتند چپ و

. ت جنبش کارگری متمرکز کننددهد و جلسات را به سم
11
 

 امریکاهای دولت  به نوعی ابزار و حامی فعالیت امریکادر تمام دوران جنگ سرد، جنبش کارگری 
18

هر چند این جنبش هیچ گاه . بوده است

.بود امریکای دولت ها زمان جنگ ویتنام مدافع سیاست در IFL-CIO یک دست نشد ولی
  
 

به  المللی ای بین قطعنامه، ، برای اولین بار بعد از تاسیس این نهاد در دهه چهل IFL-CIOای  دوساالنهپانزدهمین کنگره  در 782 سال  

این قطعنامه که بحث بسیاری را .کرد می حمایت برای مداخله نظامی در السالوادور و نیکاراگوئه امریکابحث گذاشته شد که در آن از دولت 

خواهد از بیست سال گذشته درس بگیرد، شرم برما باد که  نمیبه نظرم این جنبش کارگری : ستان گفترئیس اتحادیه کارکنان بیمار. دامن زد

.در جنگ ویتنام شرکت کردیم و سیاهی لشگر نیروی نظامی بودیم
. 
 

با رئیس ای  رئیس اتحادیه خودروسازی جلسه 710 در سال  CIOدر کنگره :" نویسد می سازی در خاطراتشدیه چرمبن گولد رئیس اتحا 

 در این جلسه من را محاکمه کردند که من کمونیست هستم و اعضای.اتحادیه فوالد گذاشته بود تا تکلیف کمونیستها را در کنگره روشن کنند

 بعدها بر مبنای .تصویب کردجنبش کارگری را مبنی بر ضد توتالیتر بودن ای  قطعنامه کنگره این. اخراج شوند ها کمونیست باید ازاتحادیه

.گرفت می ها برخورد حذفی صورت این قطعنامه با کمونیست
. 
 

. تفاوتی با دیگر هم نسلهایش نداشت درهمین سمت باقی ماند، 717 او که تا سال . شد IFL-CIO  رئیسرئیس جورج مینی  1955در سال 

.در ویتنام بود امریکابود و شدیدا مدافع جنایات  ILF  او قبال رئیس
. 
  

او . بیشترین فعالیت ضد کمونیستی را در داخل جنبش کارگری دامن زد 772 تا سال  717 که از سال  IFL-CIO  النی کیرکمن رئیس

.کسی بود که شش میلیون دالر به لخ والسا در دوره جنبش سالودرنوش کمک کرد
. 
طرفدار سرسخت هنری کسینجر بود و مدافع ایشان  

شود کیرکمن بیشترین خدمت را برای شکست جنبش کمونیستی  می همچنین گفته .بودسرسخت برخورد با کوبا و سیاست شوروی در کوبا 

. به ریگان انجام داده است ی التین و در زمینه ایران کنتراامریکادر 
. 
 

نیز  امریکاهای کارگری در  ی اتحادیهها ی تعدیل ساختاری و جهانی سازی در سطح جهان، سیاستها در دو دهه گذشته با اجرای سیاست

دیگر از محل  امریکای کارگری ها توان مورد بررسی قرار داد و اتحادیه می این تغییرات را در دو بخش خارجی و داخلی. تغییر کرد

هایشان را خواهند فعالیتکنند و با گرفتن کمک از بخش خارجی وزارت خارجه میهای خارجی خود نمیکمکی به فعالیت Tعضویت اعضا

 .کند به اعضا را نفی می ییاز بخش داخلی جدا کردند که جوابگو 771 بخش خارجی خود را از سال  پیش ببرند و کالا 
8 
 

مرکز همبستگی 
8 

یش داشته باشد ولی ها ی التین نتوانست شانسی برای فعالیتامریکانیز در همان راستا به فعالیت مشغول شد که شاید در 

در عراقبیشترین فعالیتش در کشورهای عرب زبان بود که 
81
شود و اینکه نزدیکی بسیاری با جریانات  می هایش دیده و مصر اوج فعالیت 

شان همراه با یها  و تاکتیکاند  طلب ایرانی و جریانات دانشجویی مانند دفتر تحکیم وحدت دارند که در چند سال گذشته فعالیت کرده اصالح

آنها در دوران خاتمی بسیار فعال بودند و حتی  .ره برداری سیاسی کوتاه مدت بکنندبتوانند به ها از این چهره تا آنكه چهره کردن افراد بوده

ی ارتباط بر قرارکنند و همچنین رم کردند تا با حنبش کارگایکی ازمشاوران سابق زن دفترریاست جمهوری به نام فرزانه داوری را استخد

خودرا به  یها استیق سیتا از آن طرخی فعاالن کارگری را در آن دعوت کردند نام بهار عربی در ترکیه به راه انداختند وبر  سمیناری با

 . که البته با هوشیاری فعاالن کارگری در ایران ناموفق بودند  ش ببرندیپ

  .جای بحث بیشتر دارد که در فرصتی دیگر به آن خوهیم پرداخت این مساله 

 های نوین در جنبش کارگری تاکتیک
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 طی سی سال گذشته امریکاقوانین موجود کار  خاطربه  چه لحاظ متشکل کردن در سطح کف محیط کار وه چه ب امریکادر ای  جنبش اتحایه

عنوان ه تواند نیرویی را که از لحاظ کمی نیاز دارد ب می تواند نیروی جدید را متشکل کند و نه می قرار گرفته نهای  فلج کنندهدر شرایط 

"داشتن حق کار"کارگری قوانین ضد . حفظ کند اعضا
88
در عمل حتی دادن حق عضویت کارگران را تا حد زیادی از بین برده و در  

.پردازند نمی درصد اعضا عضویت خود را  7ی کار گاه تا ها بسیاری از محیط
87
  

قول گرامشی پیوند عمیقی میان ه این آگاهی اجتماعی وجود ندارد و ب به عالوه ،ی متفاوت تا حدودی توضیح دادیمها دلیل اصلی را در بخش

سرمایه داری و آگاهی . )استشده که مگس گرفتار  است وقتی  همانند پیونده میان عنکبوت و مگس. وجود دارد دار و کارگر کارخان

 (کریس نینهام-طبقاتی

 ها برای پیوند به اتحادیههای دیگری  تاکتیک از ،برای آگاه کردن کارگران شتنگذا  جای وقته باند  شده پس سندیکاهای کارگری مجبور

ی جدید عضوگیری از اعضای غیر کارگر خارج از محیط کار ها یکی از شیوه. بتوانند از ریزش اعضا جلوگیری کنند استفاده کنند تا 
7 
و  

ی درمانی ها ردن کار و بیمههای سیاسی و دادن معدود امکاناتی برای پیدا ک کمک گیری از آنها برای تغییر قانون کار و شرکت در انتخابات

.باشند می هم اینکه بسیاری از اتحادیه در حال ادغام شدن با دیگر تاکتیک و – است
7 
  

 یعضوگیری جدید سندیکائ

این بازی بر این اساس است که )کار گرفته شده که به بازی دامینو مشهور است ه در زمینه جذب نیروی کارگری در اتحادیه شیوه جدیدی ب

 ( افتند می هم بدنبالش ها محض اینکه اولین مهره بر روی مهره بعدی بیافتاد دیگر مهرهه دهند و ب می را پشت سر هم قرار ها مهره

ترین کارگران هم از  که حتی نزدیکاست به گونه ای صورت بسیار مخفی ه این شیوه بر اساس رفتن در یک بخش و جذب کارگران و ب

تر  بزرگ ی در یک جلسه ،محض اینکه هفتاد درصد کارگران کارت عضویت را امضا کردنده د و بنباش می همکاری یکدیگر بی اطالعند

گویند و در  می "کارت چک"این اساس این نوع عضوگیری را  بر. اند فهمند که عضو شده می آیند و آنجاست که می ها فقط مسئولین قسمت

ت مدیره اتحادیه شدن کارگران را بپذیرداآورند تا هی می عنی از دو طرف فشاری. کنند همان زمان روی سهامداران همان بنگاه کار می
7 
ه ب. 

طور اتوماتیک ه محض آن که در یک هتل مثل شرایتون کارفرما بپذیرد به کشد و ب گاه یکسال طول می، عنوان مثال در بخش هتلداری

بخش سال گذشته اتحادیه هتلداران توانسته بسیاری از کارکنان  در یک. آیند می ها در عرض چند هفته به عضویت اتحادیه در دیگر هتل

 . کشد این تاکتیک گاه تا چهار سال طول می. را به عضویت خود آورد امریکاهتلداری شهرهای بزرگ 

 تمزد بهدر چند سال گذشته رشد بخش رستوران و هتلداری و کازینو بر این اساس بوده است که اتحادیه با طرح باال بردن حداقل دس 

.دالر توانسته است تظاهرات و اعتصابات خودجوشی را دامن بزند   ساعتی
7 
تواند  این تاکتیک شاید در کوتاه مدت جواب ندهد ولی می 

ه سیز و وال مارت را ب می های لباس های سی رز، فروشگاه گاه تا یک میلیون کارگر بخش موادغذایی آماده مانند مک دونالد و فروشگاه

 .زایش دستمزد بکشددنبال اف

و بخش دیگری اند  این دوره جوانانی هستند که از دل مبارزات جنبش وال استریت بیرون آمده ی ن متشکل کنندهالبته باید گفت اکثر این فعاال

 .اند وستهیپ امریکاهای  ی مصادره شده توسط بانکها ن جنبش وال استریت به جنبش پس گرفتن خانهاز فعاال
7 
بعد از بحران اقتصادی  
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ها  یبخش عمده این ورشکستگان را سیاهپوستان ومهاجرین التین و آسیائ. وجود داردمصادره شده  ی ده میلیون خانه     تا  8   

  .دهند تشکیل می

دور از ه برای داشتن خانه بئی بر سر درگیری امریکاهای  افریقایی 8 7 های بسیار مناسب به تعبیت از جنبش مدنی  این جوانان با تاکتیک

  76  امریکاهای  بانک ،امریکااطالعاتی خزانه داری  بر اساس منابع. راسیسم تشکیل شده است
7 
اند  تریلیون مال مردم را هدر داده 

 .ندخانمانی کشانده ا را به فقر و بی ییامریکاها  و میلیون( 8   ها در سال  بحران قرض دادن بانک)

خواهند  روند و با متشکل کردن آنها می میاند  یشان را از دست دادهها تحقیق و برگذاری جلسات در مناطقی که مردم خانهاین جوانان با 

 ها جلوگیری از تخلیه بیشتر خانه به ها جنبش برگرداندن خانه به صاحب خانه را بوجود آورند و این جوانان حتی با تاسیس آشپزخانه

.پردازند می
7 

 

 امریکای اجتماعی به موازات جنبش کارگری ها جنبش

 رسد یم ضد جهانی سازی یاعتراض یها ی عمیق در جنبشها گرفته اغلب ریشه وال استریت و بسیاری دیگر از تظاهرات صورت جنبش

اش از  یستیبرالیدر شكل نئول معاصر یدار هیسرما. رددگ می باز     جنوا در سال  و 777 آنها به اعتراضات سیاتل در سال  ی که سابقه

در  را ها  این سیاست ،که به سرنگونی دولت دمکراتیک سالوادور آلنده منجر شد یلیخونبار ش یژه پس ازكودتایو سو، به نیه اب  1دهه 

 یمال موسساتو  یغرب یها دولتاقتصادی  یها برنامه از ینئو لیبرالیزم مجموعه مشخص .برد یش میشرمانه به پ یب یالملل نیب صحنه

 بازار آزاد ما از نظام یتوان در مدافعان وطن نئو لیبرالیزم و نهادها اقتصادی را می یها دگاهینه دیع به كه است داری سرمایه یالملل نیب

 .مشاهده كرد

و اعتراض به آن از سوی نیروهای مترقی و کارگری به بخشی از فرهنگ مبارزاتی مردم   (WTO)یسازمان تجارت جهان نگیمیت

اما بود  یا توده ن تظاهراتیا .برگزار شده است كایمرتب در آمر     تا اوایل دهه   77 و کانادا تبدیل شده كه از سال  امریکا

تظاهرات و  در. شركت داشتند  دانشجویی و مهاجرین، تا نیروهای چپ یكارگر یها هیدر آن از اتحاد. بود یگرید  از گونه اتلیتظاهرات س

ت اعتراضات و یت و ماهیفیك تا آن زمان .كا یژه درآمریو به – خوردند یروها به چشم نمین نیا یشمال یكایدر آمر یاعتراضات قبل

هزار  1ت انبوه یجمع اما روز بعد نیروی نظامی با کرد، مقامات را موقتا برای یک روز وادار به عقب نشینی  بود كه یگونه اه ب تظاهرات

دستگیری هزاران نفر  باتوم و ضرب و شتم آور، گاز اشك زس،اعمال خشونت، استفاده ایپل یرویخاست و با استفاده از ن بر مقابله ینفر

 .بود یدار هیاعتراضات ضد نظام سر مازه شدن یكالیراد كه نشان ازن اعتراضات چند روز ادامه داشت یاتل ایس اما در. افتیخاتمه 

  

 نتیجه گیری 

شتر نسبت به یب ینظر گشاده یه بر بازار آزاد و با اندكیتك یها و ارائه برنامه رانیبرال در ایبا نئولیك دولت تقریكار آمدن  یرا با رویاخ

كه در داخل شامل  ها ن جناحیا. اند از آن استقبال كرده یدار هیسرمامختلف  یها ، جناحین المللیب یها هیدر مورد دعوت از سرما یدولت قبل

رنگارنگ طرفداران بازار آزاد  یطلبان گذشته و تابلوها ن سلطنتیطلبان و طرفداران پرو پا قرص بازار آزاد و هم چن اصالح

دعوت كنند  یگذار هیبزرگ سرما یها از شركتمختلف  یها نهیبتوانند در زم ها میشوند، خواهان آن هستند كه با رفع تحر یم یدار هیسرما

ن یدر ا. فراهم كنند یرونق اقتصاد یرا به قول خودشان برا یا نهیزم یداخل یها هیاورند و با مشاركت سرمایران بیشان را به ایها هیتا سرما

دهند كه در آن  ید میرا نو یا ندهیآ، یه با آب و تاب فراوانیسرما ینظام جهان یغاتیو تبل یخبر یها ، شبكهیه داریسرما ینه بلندگوهایزم

آزاد باشند و به  یر حكومتین دست و پا گیو قوان ها تیاندازند، از محدودیه خود را به كار بیسرما ها نهیزم ی ه گذاران بتوانند در همهیسرما
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اندازند و كشور یبه راه ب یاقتصاد جاد اشتغال كنند و رونقین شعار كه ایبپردازند و با ا یخواهند به چپاول و غارتگر یب كه میهر ترت

 ......ل كنند ین تبدیبه بهشت بر یدار هیسرماشرفته یپ یران را همانند كشورهایا

 یو كشتارها ها زكیكهر ی، همراه با راه انداریانحصارگرانه و سركوب گرانه دولت قبل ی، برخوردهاها ی، تنگ نظرها یخراب كار

ان ین میدر ا، بود از آن جهنم ییرها یبرا یبه دنبال فرجام یرصه را برمردم تنگ كرده بود كه هر كسرو ببندها، آن چنان عیو بگ یابانیخ

 یبزرگ رونق اقتصاد یها شركت یها یه گذاریش سرمایو گشا ها میان مردم كه گمان بر آن دارند با رفع تحریدر م یاورانیهستند خوش 

از دست  یقت آبیجاد كند ودر حقیكسب و كار را رونق دهد و اشتغال ا یبردارد وبه قولن بار گران را از دوش مردم تحت ستم یبتواند ا

 ...... ب كارگران و زحمتكشان شودینص ن بچكد واه داریسرما

ا نظام ی رندیرا بپذ ییادگرایا بنیمحدود باشد،  ها نهین زمیمردم در ا یها نهیده است كه گزیخود را آن چنان چ یها كه مهره یدار هیسرمانظام 

در چهارچوب حفظ استثمار و بهره  یرییست از هر تغها ب كه باشد باز هم به نفع آنین كه به هر ترتیبازار آزاد را، محكم و دل استوار از ا

ر ال راحت بیگر با خید یكند تا چند صباح ین آن میگزیرا جا یگرید آن دیك كه به بن بست رسیكند و هر  یكار استقبال م یرویاز ن یكش

 .كالن خود را حفظ كند یكه قدرت بماند و سودهایار

ن یشده بر ا یمهندس یا غات رسانهیر تبلیز وجود دارند تحت تاثیكارگران و زحمت كشان ن ها ان آنیشان كه در میاند ساده یان برخیاز آن م

نظام  یدگرگون یبرا یاساس یشیچاره اندن رو از فكر یت بهتر خواهد شد و از این قدرت وضعیكه با دست به دست شدن ااند  توهم

حاصل نشده  یرییچ تغیابند هیكند تا آن كه در یآنان را دل خوش م یرات اندك چند صباحییبه تغ یواه یدیند و امیآ یرون میسودمحور ب

در  یمبارزه طبقاتت یوضع ین رو است كه بررسیرا استوارتر كرده است از ا یكش ستم بهرهین دست به دست شدن قدرت تنها سیبلكه ا

 دهند، ارزش آن را دارد تا با یدن به آن وعده میدالن را به رس كنند و ساده ین قلمداد میزم یرا بهشت رو ها كه گاه آن یگرید یكشورها

چاله  م، تا آن كه ازین مبارزات را سرلوحه خود قرار دهیر كشورها، تجربه ایمبارزات كارگران و زحمت كشان سا درس گرفتن از تجربه

 .........میافتیدرآمده به چاه ن
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های غربی  ها در آمریکا را وضع کرد که بسیاری از نهادهای رسانه دولتدولت روسیه همانند قانون منع گرفتن کمک مالی از نهادها یا      در سال   
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و ( علی ثقفی)توان به مقاالت جنبش کارگری عراق  می در بخش سالیدریتی سنتر 1997سی ای او در دوره بعد از  -های ای اف ال در رابطه با سیاست

امروز جنبش بین اللملی . شود می نها نیز این خطوط دیدهآرجوع کرد و در مقاالت (ه صفرزاده هال)و مکزیک ( دانشجویان مدافع حقوق کارگر)در مصر

اش هنوز نتوانسته ضد اسرائیل  این جنبش با تمام ادعای ضد جنگی. هستنددهد و در داخل سالیدریتی سنتر  آمریکا خودش را در جنبش ضدجنگ نشان می

همراه اسرائیل است زیرا هنوز هم روشنفکران آمریکا خود از  تنهادر رابطه با فلسطین محکوم کند و هنوز هم در سطح آی ال او  را و سیاست آن کشور

 رجوع شود به مطلب فرزانه اکبری. تبار یهودی میآیند 

 http://peykeiran.com/Content.aspx?ID=67817 

  

توانست به نقطه اتکای برای جنبش کارگری  کشوری که شاید در بهترین حالت می .نمایش گذاشته شداوج و سقوط فعالیت سالیدریتی سنتر در مصر به 

کشورهای عرب باشد در عرض دو سال از دفاع از کارگران محله رسید به دفاع از سیسی. این رشد و سقوط محصول حمایت های بی چون و چرای 

خواستند یکشبه ره صد ساله را  بپیمایند  و  شده بود که میتبدیل مصر به چتر حمایتی از جوانانی  سایدریتی سنتر بود که چه در آی ال او و چه در خود

. برسندمقام جاه و  به  

 

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=34965 

 

 مسئول مرکزهمبستگی آمریکا را به ریاست ارتباط خارجی کار دولت آمریکا برگزیدباربارا شیلر  2010 بارک اوباما در سالکه  زمانی

http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/145697.htm 

زیر سؤال برد و اعالم کرد چگونه دولت آمریکا یک ای بسیار طوالنی از طرف جمهوریخواهان این ریاست را  روزنامه وال استریت در مقاله

 تروریست و کمونیست را به این مقام ارتقا داده است؟

http://www.wnd.com/2010/10/211165/ 

های دولتی در  گذاری ساختمان انجمنی که در بمب .ستنده1965مراه همسرش از بنیانگذاران انجمن دمکراتیک دانشجویی د ساله شیلر شخصی که به

اند  ز ندگی مخفی داشته1970سال  تا .علیه دولت بر عهده ایشان بوده است 1969 های دولتی تا سال بسیاری از تظاهراتکردند و  ها فعالیت می همان سال

 Bob Borosageهمسر ایشان باب بروسیج. اش شرکت نکرد و حتی در دادگاه

 .نقش داشته است 75، 71،72های دولتی در سالهای های ساختمان گذاری بمبدر 
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دهد را به  کردند که کسی را که طرفدار فلسطین است و به پناهندگان فلسطینی حمایت می در همان زمان نشریات طرفدار اسرائیل اوباما را سرزنش می

 این شغل ارتقا داده است

s/page/51-http://www.jewishpress.com/tag/u/ 

  

اینکه انتقادهای بسیاری به  .ها همراه بوده است بیل فلیچر ا بنیانگذاران جریانات مائویست آمریکا بوده است که با شیلر در تمام این سال یکی از کسانی

 بوده آمریکا در کارگری فعالیت نامخالف از که را کسی چگونه که است بوده این شده می گرفته او ای سی –جورج سوئینی رئیس سابق ای اف ال 

 سی ای او برگزیده است – اف ای آموزش مسئول عنوانه ب را فلیچر بیل ،تر مهم و برگزیده خود مشاور عنوانه ب است

http://books.google.ca/books?id=dQ57OSWWrcYC&pg=PA261&lpg=PA261&dq=Barbara+shailor+AFL+CIO+bill+fl

etcher&source=bl&ots=d7Ihfmidzi&sig=dDCsR-

XCnKByGIAb4T2msi8Kb04&hl=en&sa=X&ei=Wr9tUs32MueP2gWAo4CQCA&ved=0CD4Q6AEwAg#v=onepage

&q=Barbara%20shailor%20AFL%20CIO%20bill%20fletcher&f=false 

  

ایشان تا به امروز خود را مائویست  .است آمریکا مائویست کمونیست حزب بنیانگذتر از و سیاهان رادیکال کنگره بنیانگذار شیلر صمیمی یار بیل فلیچر

چاپ شده است با عنوان همبستگی منشق شده  2009پردازد و آخرین کتابش که در سال داند ودر بسیاری مقاالتش به بحران اتحادیه ای در آمریکا می می

 است اجتماعی عدالت برای جدید راه و کارگری تشکالت در بحران–

Solidarity Divided: The Crisis in Organized Labor and a New Path  

toward Social Justice 

 

نگاه کنید . را با خود همراه کند " ضد امپریالیست " البته گرایش طرفدار اسرائیل همیشه در جنبش کارگری امریکا وجود داشته و حتی توانسته نیروهای 

لیبراستارتبه مقاله شهناز نیکوروان در رابطه با   
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