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فراموش  نبش کارگری برای بی چيزان، تحقيرشدگان،ج. يه کارگری ارتقاء اجتماعی استجوهر اصلی نظام اتحاد" 

      فيليپ رندالف. آ -." ه بوده استگشتگان، ستمديدگان و ضعفا پناهگاهی بهشت گون

که  نشان داده  تجربه به ما. شته است جنبش آغاز گ د آينده یمور در صفوف کارگران سازمان يافته  در میبحث مه

معنی  و حمايت مشتاقانه  و رگری، اعضاء آنها را به مشارکتهای کا برای احياء سازمان "اال به پاييناز ب "برخورد 

 و محققين و هاله های وسيع طرفدار و فعاالن کارگریان توده ی عضو اتحاديه ها همراه با رهبر . نخواهد کشانددار

بحث ها بايد علنی، صريح و سازنده باشند و همگی بايد تشخيص . ی بايد درگير اين مباحث گردنداتحاديه های کارگر

  . ت آمده سهمی داريمدهيم که در نتايج بدس

خود را همراه با پيشروی ش کارگری است که نظرجنبآيد، باورهای جمعی ازافراد مختلف متشکل درمی زيرآنچه در

رنگين گيرد که جای احساسی صورت ميانگيزه و ث ها با  بح اين ما درمداخلۀ.  مباحث به گوش ديگران برساننداين

 طنز قضيه اينجاست که از لحاظ جمعيت شناختی، اگر آينده ای را  . پوستان و زنان را در اين مباحث خالی می بينيم

لی را در آن  متصور باشيم، اين گروه های اجتماعی، نقش اصايالت متحده آمريکا  در  کارگران سازمان يافته ایبر

  . بازی خواهند کرد

  . ما مشتاق دريافت بازتاب شما هستيم
  

   احياء کردن اتحاديه های کارگری برای قرن بيست و يکم

 طبقه کارگر  خصمانه ای عليها و جهان باعث بوجود آمدن جوتغييرات سياسی و اقتصادی سی سال گذشته در آمريک

فيليپ رندالف . خالف احساس آقای آدرهمين چارچوب، بر. اخص شده است های کارگری بطورو اتحاديه اعمبطور

که جوهر اصلی اتحاديه های کارگری را ارتقاء اجتماعی می داند، امروزه جنبش اتحاديه های کارگری را به ندرت 

 به اين علت است که نسبت   نه تنها اينهم. شناسند های اجتماعی مترقی می يا متحدِ  جنبش ابتکار و و  صدای ترقی

 نيروی کار در حال افول بوده است و يا اينکه ميزان رشدش   در مقايسه با کل١٩٩۵کارگران سازمان يافته از سال 

روی رساندن خدمات به اعضاء دهد و يا اينکه تأکيدش بر نميبه اندازه ای کاهش يافته که اينک هيچ پيشرفتی را نشان

 خود را کارگران سازمان يافته کنونی اش بوده و فکر کاشتن دانه برای فردايش نمی باشد، بلکه به اين علت است که 

  يت های آنها  و جمع تافته ی جدا بافته ای از بقيه کارگران می دانند و به همين دليل خود را در مقام قهرمان کارگران



  . ا نمايندگی می کندنديده و در عوض بمثابه ساز و کاری در آمده که تنها منافع اعضاء کنونی اش ر

اوايل امًال متفاوتی است که طبقه کارگردرآمريکا درک شرايط کدی برای کارگران سازمان يافته درنابوراه نجات از

 تمامی موارد  نيست که  اينجا زمان و محل آن .آن روبروست، حتی نسبت به بيست سال گذشته با  قرن بيست و يکم

  .استو کتاب ها نوشته شده مجله ها دراين مورد به اندازه کافی در . دهيمشرايط را مورد بررسی قراراين تغيير

 برخورد سرمايه  که بگوييم رشد جهانی نئو ليبراليسم بيانگر تغيير عمده ی شيوه ی  بايد به همين مقدار کفايت کنيم  

ن نتيجه رسيده اند که  به اي و شرکاء ايشان شرکت های چند مليتی . ارگر و اجتماع در کليت آن استداری به طبقه ک

ئو ليبراليستی توانسته  ناين ديدگاه. ضد کارگران تغيير کنداساس بربايد از مشارکت اجتماعی شکلی از هرشرط اوليۀ

   .کند هدايت " راست "اياالت متحده را به   حاکميتجهت مراکزريکا چيره شود و تغيير آمحزب بزرگدوتفکرهربر

به خود  به نوع نگرش   به استراتژی، تاکتيک ها و اساسًا اين شرايط جديد، رويکرد نوين نظام اتحاديه های کارگری

عوض، بلکه، در. می رود" موريت نوينمأ "درباره ی از چند اظهارنظرفراتر اين رويکرد،. را الزام آور کرده است

مقياس ت، و با کل اجتماع آمريکايی و دربر مبنای نياز به تجديد نظر در روابط اتحاديه با اعضاء، با کارفرما، با دول

  . ی جهانی استوار استوسيعتر، دهکده 

بر برامی تواند دريک جنبش عظيم تر ازخود سئوال کنيم که آيا اتحاديه ی ما به عنوان يک نهاد و نماينده ایما بايد از

شده ای برای تسکين دردهايی گشته که سرمايه داری  يا اينکه تبديل به ابزار نهادينه و   چالش بی عدالتی به پا خيزد؟ 

اين در  ازمان يافته را تشکيل می دهند؟ معاصر بر آن خوش شانس هايی وارد می آورد که اعضاء کنونی کارگران س

  :  پيشنهاد می کنيم کهماچارچوب 

   : به ديدگاهی نياز است که سازماندهیِ  سازمان نيافتگان را در بر گيرد، اما محدود به آن نشود -١

اقعًا به اين مورد است که جنبش اتحاديه های کارگری ونظر شفاف در غايب است، يک اظهارآنچه در مباحث جاری

همان رد، اما تمرکز مطلق برآن، نموِنۀ پيش ب به سازماندهیِ  سازمان نيافتگان رابايدالبته که . چه چيزی اعتقاد دارد

 چرای بی چون و  موفقيت  عليرغم. ريشه کن کردنش هستند خواهان ) اتحاديه ای(تحجری است که اصالح طلبانِ  

ن اتحاديه های  جانبی آنظاره کرد که عوارض  دارويی  بايد آن را بصورت " همه چيزازسازماندهی باالتر "شعار 

  !  سازماندهی الزم است، اما کافی نيست . کرده استکارگری را مريض تر

 AFL ِ "کميته ی سازمان های صنعتی"ل داز١٩٣۵سال در ) CIO" ( کنگره ی سازمان های صنعتی" هنگاميکه 

بايد توجه داشت که به شرايط آن دوران، . سياسی متفاوتی قرارداشتيم و اقتصادی وشرايط اجتماعیبيرون آمد، ما در

حساس که بايستی موارد نسبتًا بحرانی وبا اين. ازات شرايط کنونی نگاه می شوداغلب به شيوه ی غير تاريخی و به مو

، اما نبايد آن را به نقطه شروع هر  سازمان يافته را به نتيجه رساند و کليت کارگرانAFL-CIOساختار اتحاديه های 

 اتحاديه ای   تا قربانی شوند  بايد  سازمان نيافته چرا ميليون ها کارگر وال کنيم کهخود سئما بايد از. ی تبديل کردبحث

 چرا ميليون ها متحد بالقوه ی کارگران سازمان يافته بايد برای مدتی از  شکل بگيرد و يا اينکه به صفوفش بپيوندند؟ 

  ه هايشان را به خواسته های کارگران سازمان يافته تطبيق دهند؟پرداختن به مشکالت خود دست بشويند و خواست

  



مکررات لد شده، چه حرف تازه ای که تکراريک جنبش بازسازی شده ی اتحاديه های صنفی، اگر نگوييم دوباره متو

اند؟  دهکر درارتباط با خفت فزاينده ی کاراتحاديه ها چه کاریبه رنگين پوستان و زنان بگويد؟ نباشد دارد که 

 و هستندسخت تر و طوالنی تر گذشته در حال کار کردن سريع تر،  نيز نسبت به حتی کارگران متحد شده  هنگاميکه

، خانواده ها و جمع دوستانشان ميشود؟ روی افراد بنوبه ی خود باعث تزايد فشار برساعات آزادی کمتری دارند، که

عنوان راهنمای جذب ميليون ها کارگر  سازمان يافته نخواهند توانست بانبه اين سئوال ها پاسخ داده نشود، کارگراگر

  . واقع، تولد دوباره ی کارگران سازمان يافته، تولد طفل مرده ای خواهد بودو در. ر اتحاديه ای در آمريکا بشوندغي

    

   :می باشد جنبش اتحاديه های کارگری بايد بدون شرمساری طرفدار بخش عمومی و خدمات عمو  -٢

صاد، به عنوانِ  فلسفه ی اقتدر  با دخالت مثبت دولتی  د مخالفت با رويکر زمان پيدايش نئو ليبراليسمطی سال ها، از

ی، عالئم آن را هدف به جای برخورد با بيمار ، جنبش اتحاديه های صنفی آمريکا  " جهانی سازی "جهت غالب در 

راستگرايانه  هایِ  مالياتیطرحت اجتماعی وسطح خدما پايين آوردنِ به همين علت عليه خصوصی سازی،. گرفته اند

ا در يک مجموعه و ما را فريب می دهند، اعتراض کرده است، اما، آنها ر ای که پرداختِ  ثروتمندان را کاهش داده 

 سياست های سياسی و به عدم برخوردِ  موشکافانه ی کارگران سازمان يافته نمونه ی بارز اين امر. جمع نکرده است

حرکت کرده و از تجارت آزاد "  سازمان تجارت جهانی " نهادهايی از قبيلِ   اقتصادی دولت کلينتون بود که به سوی

و    سياسی شرايط  بايد  يافته کارگران سازمان .  بخش عمومی قرار داشت خالفت بادر م  تمامًا  حمايت می نمود که

 نافی دخالت مثبت  با ديدگاه هايی که  برسند که محلی برای سازش   درک اين به جاری را مطالعه کرده و اقتصادی 

  . دولت در اقتصاد هستند، وجود ندارد

و سازمان هايی که معتقدند گويا می توان با وابسته کردن منافع  همچنين از حمايت افراد  کارگران سازمان يافته بايد 

 اجتماعی رسيد، خودداری ز هر ضابطه ای به ترقی و عدالتکارگران به منافع سرمايه داران تجاری و مالیِ  آزاد ا

  . کنند

  

  :  جنبش اتحاديه ها بايد از موضع گسترش دمکراسی حمايت کند-٣ 

. يت کرده و برای آن مبارزه کندگسترش دمکراسی، ورای مرزهای قوانين رسمی، حماکارگران سازمان يافته بايد از

 نژاد پرستی، تبعيض جنسی، تبعيض به علت تمايالتِ  جنسی، بيگانه هراسی، تعصبات آنها بايد قهرمان مبارزه عليه

  . مذهبی و هرنوع تعصب و عدم تحمل ديگری، باشند

 منطقی می رسد عدم تحمل و تعصب و بیبنظر. حمله قرار دارد، دمکراسی زيردر شرايط کنونی داخلی و بين المللی

 تحليل  رقابت برای دستيابی به منابع در حالها را ازدقيقًا زمانی اقليت. ری يافتن استحال برتها دربر روابط بين انسان

 .دارندای مدنی نيز زيرحمله قرارآزادی ه. لی درحالِ  انباشتن ثروت هستندگذاشته و يا حذف ميکنند که عده ی قليکنار

 سازماندهی  رسانند که حقتصويب مي ، قوانينی را به بنام مبارزه با تروريسم، حکومت ها، از جمله حکومت خودمان

 به اندازۀ اغلب به کسانی که وضع موجود را به چالش می کشند، با اين فرض که آنها . و اعتراض را محدود می کنند

ر هر  دشمن مشترک، که د به بهانه ی مبارزه با  .يرقانی نگاه می کنندند بيمارکافی وفادار و وطنپرست نيستند ، مان



  . ، تغيير مييابد، گفتگو را قدغن می کنندطعی که بستگی به موضوع صحبت داردمق

يليون ها رأی  م عمًال رأی  Electoral College دو سطحیِ   اياالت متحده، سيستمدر. انتخابات ساختگی گشته اند

يک نفر، يک "ن مبّلغ ح جهاسطاين درزمانی است که آمريکا در. کند، حذف ميبخصوص درجنوب کشوردهنده را، 

 گاوبندی به  کند، تکاملآنچه مشکل را غليظ تر مي. نداريمسطح حکومت مرکزی چيزی که خودمان در. است" رأی

هميشه شاهکارهای . لفين را از صحنه خارج می کنندبصورتيکه با آفرينش مناطق امن انتخاباتی مخا. يک علم است

 ز فضای سياسی را تشکيل داده بود، اما اينک با ترکيب تکنولوژی کامپيوتری و تهديدکالهبرداری انتخاباتی جزئی ا

عالوه . دادن جمعيت های رنگين پوست، آنرا به سطح جديدتری ارتقاء داده اندرأی دهندگان، بخصوص با هدف قرار

  .رأی محروم می باشندبر اين، ميليون ها سابقه دار که اغلب آنها از مردم رنگين پوست هستند نيز از دادن 

دمکراتيک دخالت داده و ما را از جامعه شبه زه با اين عملکردهای متنوعِ  غير جنبش اتحاديه ها بايد خود را در مبار

  . بسته نجات دهد

آينده ی حق تشکل و يا عضويت در اتحاديه های کارگری، به شکل غير قابل تفکيکی به آينده ی دمکراسی در آمريکا 

خود هم که شده می بايست حق تأسيس و عضويت در اتحاديه ها نبش اتحاديه ها برای منافع آشکارج. استگره خورده 

 برای اينکه اين جنبش تبديل به قهرمان قابل اتکايی  . و حق سازماندهی را با نبرد عمومی برای دمکراسی پيوند دهند

اگر اعضاء ما فکر کنند که . ف خود نيز مبارزه کنددر مبارزه با دمکراسی شود، بايد برای دمکراسی در درون صفو

 آنوقت ما  .هيچ کنترلی بر آينده ی سازمان های خود ندارند و يا اينکه به شکل عادالنه ای در آنها نمايندگی نمی شوند

ان  و نه سازمان هايی که متعلق به کارگر  ساخته ايم "پدر ساالر "آن صورت ما سازمان هايی در. شکست خورده ايم

  . است

    

  :  ما در جنبش اتحاديه ها بايد ساختاری مناسب برای سازماندهیِ  کارگرانِ  سازمان نيافته داشته باشيم-۴

چاق کنیِ  دل مشغولی های کارآمريکا نمی تواند برخاسته از درجنبش اتحاديه هاموضوعات مربوط به شکل و ساختار

 نيافته استوار گردد که سازمانسازماندهیِ  ميليون ها کارگرايد بر مبنای نيازروسا و کارکنانِ  کنونی آنها باشد، بلکه ب

مشروع  نمايندگی  دارای ترکيب جنبش اتحاديه های کارگری بايد  . ها هستنديا ساختمان اتحاديه  عضويت و خواهانِ 

 آرزوهای تبلوری از تنوع بخش ها وآن  آرايش رهبریِ ترکيبی که بخش عمدۀ.  افراد رنگين پوست و زنان باشدبرای

بلکه  شامل اعضاء حوزه هايش شود، AFL- CIOمعنی اين حرف تنها اين نيست که رهبری . تشکيل دهندگانش باشد

به اين معناست که يک روند فعال و هدفمند سازماندهی و عضو گيری از نمايندگان و رهبرانِ  نيروی کار در صنايع 

ه که فرصت هايی برای اتحاديه گرانِ  جوان توليد کند تا ايشان بتوانند توانايی هایِ  رهبری مربوطه برنامه ريزی شد

  . خود را از طريق آموزش و آزمايش ارتقاء دهند

صنفی و يا ساختار کارگران سازمان يافته بايد به سوی هسته ی تشکيل دهنده اس در سازمان های پايه ی منطقه ای، 

و به آن آن اتحاديه هايی که به صنعت، صنف و يا منطقه ی بخصوصی تعهد نشان می دهند . صنعتی توجه نشان دهد

  اتحاديه ها تنها زمانی . دارندی صنعتی اعضاء خود قرارموقعيت بهتری برای تقويت نيرومحيط رسيدگی می کنند، در



 دهند که  و نشان ت را داشته باشند  و مناطق جديدی شوند که آمادگیِ  دادن تعهد دراز مد  صنايع، اصناف بايد وارد

  . برای همکاری با اتحاديه های فعال ديگر، در آن رشته و يا ناحيه آماده هستند

    

   : جنبش اتحاديه ها بايد برنامه ی سياسی خود را با کانون قرار دادن نيازهای طبقه کارگر بازسازی کند  -۵

اينکه  و   رأی بدهند تواند به اعضايش حکم کند که چگونهند ، ميکا بارها اين اشتباه را که فرض ميجنبش اتحاديه ه

ی عنوان آموزش سياس ب آنچه که ما. کرده است، تکرارکندندگی ميمنافعش را نمايحزب دمکرات به صورت خودکار

 اصالحات جنبش  توسط   قول های داده شده صورتيکهدر. تبليغات انتخاباتی نيست يشتر از ب تبليغ می کنيم ، چيزی

سياسی ای عمومیِ اقتصادی و آموزشیِ ما به برنامۀ. ، چيز ديگری بود سياسینامۀ  برای بر١٩٩۵اتحاديه ای سال 

اين برنامه بايستی ساختن چارچوبی . دهدای مان را مورد خطاب قراراعضديم که موقعيت اجتماعی و سياسیِ نيازمن

  .  کنندد موضوعات سياسی، اقتصادی و اجتماعیِ  دوران کنونی را درکرا هدف خود گذارد که اعضاء بتوانن

سازمان هايی توده ای متشکل کنيم که رويکردی محلی داشته باشند، به سياست توجه کنند، ما بايد اعضاء خود را در

جايی که ايشان، يعنی  -مناطق شانن دهند و توانايی ريشه دواندن درنسبت به گروه بندی های اجتماعی حساسيت نشا

اين بدين معنی است که . را داشته باشند عمل سياسی مربوطه درگير شونددوستان شان، امکان اينکه در خانواده ها و

، اما مبارزه ی دشوار تا بتوانند ايشان را درگير آوريمسطح عموم اعضاء بوجود  را در های سياسی انتخاباتیازمانس

های نمی توانند جايگزينِ  سازمان  ها ۵٢٧ ها و PACسازمان هايی چون . ارگر کنندالزم برای قدرت گيری طبقه ک

  . توده ای ايکه بر پايه ی مردم استوار است ، شوند

    

   : جنبش اتحاديه ها بايد در جنوب و جنوب غربی سازماندهی کند-۶

 نه مطلق، بين عضويت در   مستيم، اما اول اينکه رابطه ی. ساخت  دو چيز جالب را نمايان ٢٠٠۴ نوامبر  انتخابات

و دوم اينکه، رأی سياه پوستان . نافع اقتصادی افراد وجود داردمبنای خطِ  مها و داشتن تمايل به رأی دادن براتحاديه 

در سطح   بسيار حساس است، اما   محلی، منطقه ای و ايالتی سطحاينکه در  التينی ها در جنوب و جنوب غربی، با 

 ، تأثير Electoral Collegeتخاباتی رياست جمهوری ، بعلت غير دمکراتيک بودن شيوه ی دو سطحیِ  مبارزات ان

     . چندانی ندارد

موفقيت در  .است کرده  خود رها   را به حال  یو جنوب غرب اتحاديه ها، جنوب   جنبش   است که مدت طوالنی ای

آن ناحيه خواهد  برای شيوع سياست های مترقی درجنوب غربی به معنی ايجاد سر پل های الزمسازماندهی جنوب و

ه های وسيع تری برای پيشبرد برنام  پشتيبانی  اين پايگاه ها،  با به کارگيری   بتوانيم بود و به ما اجازه خواهد داد تا

 باشد که بنابراين نياز داريم تا در اين سازماندهی به کار گيريم، بايد بر اين فرض استوار. مترقی خود به دست آوريم

اين مناطق سازماندهی ايکه درهر.  و رخدادی مقطعی و نه يک اقداممدت و استراتژيک است سازماندهی امری دراز

  صورت می پذيرد بايد به اين واقعيت توجه داشته باشد که عدم توانايی در شمول جنبش های اجتماعی آمريکايی های 

  . ئنًا با دلسردی روبرو خواهد شد شکست، اما مطمآفريقايی تبار و التينی ها، اگر نه برابر با



د، به خودی خود باشن پيشروی می  حالدرحاليکه اتحاديه ها درمناطق ديگرکز توجه به جنوب و جنوب غربی، درتمر

 که تا کنون به  برای قدرت گيری سياسیِ  گروه هايی  مبارزه   به اين مناطق بايددر  سازی  اتحاديه.  نمی کند کفايت

عالی ، کشيش جسی جکسون بسيار١٩٩٨ سال نبرد سياسی انتخابات رياست جمهوریدر. آمدند گره بخورداب نميحس

  . در يک دست کارت عضويت اتحاديه قرار داشت و در دست ديگر کارت های رأی. عمل نمود

    

   : باشند فدراسيون های ايالتی و شورای مرکزی کار بايد دمکراتيک، فراگير، جوان و جسور  -٧

 واقعی ندارند، از واقعيت  گی نمايند  آنکه  مرکزی کارگران، بعلت های ايالتی و شوراهایفدراسيون زيادی از تعداد

شوراهای . با آن روبروست غافل مانده انداقعيت هايی که توده ی طبقه کارگروهای اعضاء خود که هيچ، حتی ازنياز

 سياسیِ  محلی، ائتالف  عملياتبرای استراتژیِ  حمايت از مراکزی د باي  و فدراسيون های ايالتی  مرکزی کارگری

  . سازی، آموزش اعضاء و پشتيبانی های درون اتحاديه ای باشند

اگر قرار است هر يک از اين اهداف عملی گردد، شوراهای مرکزی کارگران و فدراسيون های ايالتی بايد بيشتر به 

نماينده ی مشروع ايالتی بايد بيشترهای محلی و، سازمانAFL -  CIOمانند . ب اعضاء خود شباهت داشته باشندترکي

که بخش قابل  باشند برخوردار  ازترکيبی  و ايالتی بايد محلی  ازمان های س.  و زنان باشند  رنگين پوستان يبو ترک

يست که گروه های تشکيل بدين معنی ن اين تنها . وع اعضاء و آرزو های شان باشد، بازتاب تن رهبریمالحظه ای از

  سازمان يافتۀو دار فعال و هدف  بايد يک روند گيرند، بلکه به اين معنی نيز هست کهرا دربر   AFL-CIOدهنده ی 

صنايع مربوطه را دنبال کنند و فرصت هايی را برای اتحاديه گرانِ  عضوگيری ازرهبران و نمايندگان نيروی کار در

  . انايی های رهبری را فرا گرفته و به يوته ی آزمايش بگذارندجوان فراهم آورند تا تو

    

   : جنبش اتحاديه ها نيازمند به آموزش واقعیِ  اعضايش است-٨

، بدون آنکه آنها را با يک  و يا غير سازمان يافته کارگران سازمان يافته  اين فرض گستاخانه ای است که فکر کنيم 

نند و کطالعات تأمين کنيم، کورکورانه ازديدگاه بخصوصی پيروی مييابی به اساز و کار منسجم و به روز، برای دست

که اعضاء را در کانون توجه خود برای يک اقدام آموزشی ايبه هرحال بدون منابع مورد نياز. يا به آن تسليم می شوند

 نموده و انگيزه ی تحرک را در دهد، غير ممکن خواهد بود که آنها را به نگرش متفاوتی از اتحاديه گری ترغيباررق

  . ايشان بوجود آوريم

جنبش اتحاديه ای ايکه نيروی  . و گفتگو را نيز شامل می شود ثمعنی آموزش تنها انتقالِ  اطالعات نيست، بلکه بح

 از  انتقادی دوباره يافته به يک برنامه ی آموزشی ای نيازمند است که بررسی اقتصاد داخلی و بين المللی را با ديدی

به عالوه، چنين برنامه ی آموزشی ای بايد ايجاد چارچوبی  . متحده آمريکا ترکيب کرده باشدسياست خارجی اياالت 

   و مبارزه در جهت قدرت کارگران را جهت پيشبرد مباحث در مورد طبقات اجتماعی، نژاد، جنسيت، سرمايه داری

  . را در خود جای دهد

اين باور که آموزش، بنوعی باعث   می توان سازماندهی را به جلو برد و يا همچنين تصور اينکه در غياب آموزش

توجه کردن به آموزش پايه هايمان بيانگر . شود، کامًال بی معنی استی ميَپرت شدن حواس و انحراف از سازمانده



 نشده است، بدون ، هنگاميکه چنين چارچوبِ  واحدی ساخته" بسيج کردن "شعار . احترام عميق مان به ايشان است

  . ارگران خواهد انجاميددر نظر گرفتن نّيات مطرح کنندگانش، به تضعيف قدرت و روحيه ی رزمندگی و حمايت ک

    

جنبش اتحاديه های آمريکا بايد با هر دو جنبشِ  جهانیِ  اتحاديه گری و مبارزه با بی عدالتی جهانی، مشارکت و  -٩

  : همبستگی داشته باشد

ديمیِ   به دوران جنگ سرد در کنار گذاردن شيوه های ق ديه های کارگری آمريکا پيشرفت عظيمی نسبتجنبش اتحا

نبش با چشم بد گمانی اما عليرغم اين پيشرفت ها، دوستان ما در آنسوی مرزها ، به اين ج. اتحاديه گری داشته است

. ريک سياست حمايت گرايانه هستيمنند که ما درگيکًا به اين علت است که ايشان تصورميبعضو اين امر. می نگرند

برنامه ما بايد . ته شده، اما بايد جلوتر برويمالبته گام های بسيار خوبی در سطح همکاری های بين اتحاديه ای برداش

 رخانۀدبي و   کارگری، و فدراسيون های جهانیکنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزادای برای ايجاد دگرگونی در

و يا حتی ايجاد سازمان های نوين پيش برود و  کنيم که تا محدوده ی اصالحات  اتحاديه بين المللی کارگران پيشنهاد 

  . همبستگی واقعی را تشويق کند

جنبش های کارگری و و ابزارهای حمايتیِ  مشخصی ازای کارگری آمريکا بايد سازو کاراديه هبه عالوه، جنبش اتح

چنين موضع گيری ای بيانگرمقاومت . ی مبارزه می کنند، فراهم آورد های مترقی ايکه برای عدالت جهانجنبشديگر

ران صورت به زير کشيدنِ  کارگ، که به منظورِ جهانی عليه کارگران تمامی کشورهااقدامات سرمايه داری در برابر

را به وجود آوريم که تنها زمانی شرکت کنيم و اين تصورما نبايد در همبستگی های گزيده ای . می پذيرد، خواهد بود

همبستگیِ  اصيل بين المللی .  و مشکالت ايشان باشد آمريکايیوارد همکاری می شويم که برای حمايت از کارگران 

نی از طرفِ  جنبش های کارگریِ  آمريکا، الزامًا، به چالش کشيدن سياست خارجیِ  اياالت متحده ی آمريکا، در زما

   .  بشر است را در بر می گيردکه ناقض حق تعيين سرنوشت و حقوق

ما امضاء کنندگان اين مدرک با اشتياق به پيشبرد مباحث و گفتگوهای درونی جنبش اتحاديه ها، اين بيانيه را 
    : صادر می کنيم
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