
نویدنو-روز اول ماه می

 صفحه قابل چاپ است                                                                      ١٩/٠٢/١٣٨٨:نويدنو

 نويدنو 
  

کار گفتگوازاتحاد نيروی  برای  می ، فرصتی بزرگ  ماه   روز اول 
مارشال   هاتف رحمانی :برگردان   -اسکات 

ايی نيست        "اتحاد"نيروی کار هنوز به آن جايگاه نهايی که                        .اين امرچيزايست
اتحاد نيروی کار،مثل عرصه مبارزه برای اتحاد    ."نرسيده است "خوانده می شود     

ا اوج واطراف موانع  .طبقه کارگر، سفری دائمی است    اين امر راهپيمايی مستمر ت
اهموار، درباران                   .است اده روی روی سطح زمينی ن اکثراوقات اين امرهمانند پي

اد مخالف قدرتمند است            اره هوای        .وبرف وبوران ، دربرابر ب صحبت کردن درب
ساله شرکت های ٣٠ساله جرج دبليو بوش و٨فکر کردن در باره حمله             :بد است    

 .خودسر عليه نيروی کار متشکل است

ا هدف  .اتحاد نيروی کارحرکت است .اتحاد نيروی کار هرگز يک انتزاع نيست            اين امراقدام وسمتی ب
اتحاد واقعی نيروی      .اين اتحاد ازميان کاردشواردراطراف موضوعات وبرنامه جاری می شود              .است

ابی های مشترک است  .کارتقطيری ازتجربيات وارزي

ابم آن است که چند پارگی جاری در ميان نيروی کار امروزبيشتر                     آنچه من تالش می کنم بدان دست ي
ا محتوايی            *او.آی.سی-ال.اف.آری ، يک انشعاب رسمی در نيروی کار بين آ                      .امری شکلی است ت

تمام .چيزی که آشکاراازسطح فعاليت ها پديداراست     .باقی است   )١(واتحاديه های تغيير برای پيروزی      
امه عملی متحدند که شامل   :نيروی کار در اطراف برن

 تصويب اليحه گزينش آزاد کارگر

 ترميم اقتصادی قابل تحملی که کار ودرآمد ايجاد نمايد 

راه حل های بحران مسکن که کارگران را در خانه هايشان نگه دارد وبرای خانواده های کارگران                             
 .مسکن قابل خريد تدارک ببيند

 اصالح واقعی بهداشت که جامع وفراگيرباشد

توسعه قابل تحملی که کارخانه های سبزوديگرمشاغلی را ايجاد کند که محيط زيست را حفظ وترميم                        
 .نمايد

ودرست همين هفته گذشته بود که اعالميه مشترک مهم باورنکردنی رويکرد متحد برای اطالح                                      
اين اعالميه تنها بيان         .مهاجرت هم ازسوی انجمن آموزش فدراسيون ها وهم انجمن ملی منتشر شد                      

اما برای اليحه کنگره                     .موافقت نبود   بلکه نشان اتحاد نيروی کار وحمايت عملی ازفراخوان دولت اوب
اثيربرمباحثات وقانون گذاری درجهتی                  .بود عالوه برآن برتصميم نيروی کار برای تالش فعاالنه درت
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اکيد داشت که نه تنها از حقوق کارگران مهاجرپاسداری می کند ، بلکه اتحاد نيروی کاررا وسيعا                              ت
ا می دهد     .ارتق

هيچ کس به طور جدی نقش    .در راه اتحاد قابل نقد بوده است             ٢٠٠٨تجربه نيروی کار در انتخابات         
ايان دادن به چنگ                                    اما ، تغيير موازنه در کتگره وپ کليدی نيروی کار را در انتخاب پرزيدنت اوب

اما در حالی که ما نقش باور نکردنی که       .جمهوری خواهان اولترا راست بر قدرت به چالش نمی کشد             
اثير قدرتمند گسترده تری  را که کل جنبش        ايد ت ا کرد را تقديس می کنيم ، ب يف نيروی کاردر انتخابات ا

امابر نيروی کار داشت نيزخاطر نشان سازيم           ا ائتالف گسترده ترقی خواه در اطراف             .اوب همکاری ب
اما نه تنها قدرت اتحاد را برجسته ساخت، بلکه مهارت فعاليت سياسی مستقل نيروی کاررا که                               اوب

ا داد صف وستادی جديد را آموزش می دهد بيشتر ارتق  .هزاران فعال 

ا      .اتحاد نيروی کارازسوی تمام نمودهای خود مبارزه طبقاتی به پيش رانده می شود                         صرف اين امر 
ا درست درک کردن وانديشيدن نيست              اتحاد نيروی کاراز سوی بحران اقتصادی  .مسئله قدرت تمايل ي

ا تهاجم به ماشين سازان به پيش رانده می شود                            .پيش می رود      اتحاد نيروی کار توسط       .اين امر ب
ا حمله    .بيکاری ،مبارزه بيکاران،حق فک رهن مسکن،وقوانين حق کار به پيش رانده می شود                   اتحاد ب

انه وتبعيض عليه زنان به پيش می رود                      ا حمله نژاد پرست اين   .به کارگران مهاجر وحقوق کارگران،ب
ابسنده وفقدان تامين بودجه برای آموزش وپرورش پيش می رود                   ا بهداشت ن واتحاد نيروی کار   .امر ب

ا تمام حمالت      به محض اين که  مبارزه طبقاتی شدت می گيرد، نيروی       .به دموکراسی پيش می رود       ب
امروزضرورت آجل لحظه کنونی ايجاد وحدت نيروی کار است   .پيش برنده  برای اتحاد ايجاد می کند         

.   

ما نمی توانيم سر در برف فرو کنيم ومحصول جاری آشفتگی         .البته هنوز مشکالت واقعی وجود دارد       
اديده بگيريم             اما در هريک از اين حالت ها نيز مبارزه مردمی  .ودست به يقگی داخلی اتحاديه ای را ن

موضوعاتی وجود دارند که تکليف آنها             .برای اتحاد، دموکراسی وحقوق سلسله مراتب وجود دارد                 
اثير                                 .ازدرون معين خواهد شد          سرکردگی، گرايش کلی به سوی اتحاد بزرگتر در نيروی کار ت

  .نيرومندی براين شرايط خواهد گذاشت 

ما هر گز نميتوانيم از دشواری ساختاری ومسئله رهبری  که تاکنون ايجاد خانه واحد نيروی کاررا                        
اشيم که فشارهای کلی برای اتحاد،                       .به عقب انداخته است غفلت کنيم              هر چند ، می توانيم مطمئن ب

او، تغيير برای پيروزی وبسياری از اتحاديه های مستقل رانيز    .آی.سی-ال.اف.گقتگوهای جاری بين آ    
 .به پيش می برد

ايد تالش خودرا برای ارتقاوسيع ترين     ما در حالی که اول ماه می را گرامی می داريم ، می توانيم وب
ا کنش عملی                    .امکان اتحاد نيروی کار چند برابر کنيم                البته نه از طريق هيجان غيرعملی ، بلکه ب

چيزی که درسطح مردم عادی محلی          .درموضوعات حادی که پيش روی نيروی کار ومردم قراردارد            
ا راهپيمايی هرشورای مرکزی نيروی کاربرای اليحه گزينش آزاد کارگر،                        رخ می دهد، تظاهرات ي

 .هراقدام مشترک وهرمسئله نيروی کار، نيروی قدرتمندی برای اتحاد است 

هر اقدام همبستگی،هرخط اعتصابی، هرهمايش وکنفرانس نيروی کار، هررابطه ای که ما در آن به                  
ايجاد اتحاد بين نيروی کارومتحدان طبيعی نيروی کارکمک می کنيم ، هراجتماع ائتالفی نيروی کار،        

 .اتحاد نيروی کار را ايجاد واستحکام می بخشد

صرف نظر از آن که جاده اتحاد پيش روی          .براساس پيش بينی ها هوا روزمی امسال خوب است                   
اد پشت سر ماست   .نيروی کار چه اندازه دشوار است ، برای اولين باردر مسيری طوالنی ب

  --------------------------- 
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 اسکات مارشال دبير حزب کمونيست ورئيس کميسيون کارگری حزب کمونيست امريکا است

*AFL-CIO 

 برای اطالع بيشتر از تغيير برای پيروزی به آدرس زير مراجعه کنيد  -١

html.us-about/org.changetowin.www://http 

 نسخه 
 

         بازگشت به صفحه نخست 
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