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  *آلبرتو سی روئيز: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ٢۵
 

  :امپرياليسم کارگری
 ونزوئال   درAFL-CIOعمليات پنھان 

  

  

که معلوم شد از بازيگران  پس از آن» مرکز ھمبستگی« موسوم به AFL-CIOالمللی  ، بازوی بين٢٠٠٢در سال 

.  بسيار شرمنده و سراسيمه شد کرده، مدت عليه پرزيدنت ھوگو چاوز حمايت می شرکت کننده در کودتای کوتاه

 ۀموقوف«ی از ئبا پول اعطا» مرکز ھمبستگی«ھای بسياری در آن موقع نشان دادند،  طور که نويسندگان و نوشته ھمان

 خود ۀکرد و آن به نوب حمايت می) ”CTV“(» کنفدراسيون کارگران ونزوئال«، از )NED(» ملی برای دمکراسی

طور که خوانندگان ممکن است به ياد داشته باشند، در ربودن ھوگو چاوز   و ھمانابزاری در کودتا عليه چاوز بود

  .درگير بود
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کمک مالی اياالت متحده به خاطر ارتباط با سرنگونی «ای تحت عنوان  در مقاله» نيويورک تايمز«به عنوان مثال، 

 ملی برای ۀی است که از طرف موقوفدالر ١۵۴٫٣٧٧موجب نگرانی ويژه «: نوشت» بين است چاوز زير ذره

 داده شد، تا به   AFL-CIOالمللی  ی بينالمللی، بازو ی برای ھمبستگی کارگری بينئمريکاادمکراسی به مرکز 

: گفت» نيويورک تايمز«طور که  ھمان» .سنديکای کارگری اصلی ونزوئال برای پيشبرد حقوق کارگری کمک کند

ی، کنفدراسيون کارگران ونزوئال، اعتصابات کارگری را رھبری کرد که مخالفت با آقای چاوز را ئسنديکای ونزوئال«

داری که برای مدت کوتاھی در  سرمايه» پدرو کارمونا استانگا«رھبر سنديکا، با » تگاکارلوس اور«. برانگيخت

  ». دولت جای آقای چاوز را گرفت، ارتباط نزديک داشتوياروئیر

کنفدراسيون «درست قبل از کودتا، نقش مھمی در متحد کردن » مرکز ھمبستگی«تر از اين، معلوم شد که  و بيش

کنفدراسيون «اين مھم است زيرا . بازی کرد) FEDECAMARAS(» رگانی ونزوئالاتاق باز«و » کارگران ونزوئال

مرکز «با اين وجود، .  کردندءًمشترکا کودتا را طراحی و اجرا» اتاق بازرگانی ونزوئال«و » کارگران ونزوئال

که درست سه اين بدين خاطر است . برانگيزی در محل نماند تا شاھد سرانجام کودتا باشد به طرز تعجب» ھمبستگی

از کاراکاس، ونزوئال به بوگوتا، کلمبيا منتقل ) که مسؤول کل منطقه آند است(ھفته قبل از انجام کودتا، دفتر خود را 

  .کرد

که از آن در واقع تا زمان کودتا حمايت » کنفدراسيون کارگران ونزوئال«که   با انکار اين- سعی کرد» مرکز ھمبستگی«

گويند ھنوز اسير شگردھای ھمکاری  دتا نداشت، از خود در برابر اتھاماتی دفاع کند که میکرد، ھيج ارتباطی با کو می

 به -گرا در جھان سوم است ھای مترقی و ملی خود با دولت اياالت متحده در جنگ سرد برای سرنگون کردن دولت

ای تحت عنوان  در مقاله» وببوستون گل«طور که  ھمان. يلی و آربنز در گواتماالچعنوان مثال سرنگونی آلنده در 

نوشت اين انکار با » ھای مالياتی اياالت متحده صرف کمک مالی به برخی از دشمنان چاوز شددالربرد،  تحقيق پی«

کارلوس آندرئس پرز [نی بين پرز ولفي تذاکرۀمھای ونزوئال نوار يک  رسانه«بازد که  توجه به اين واقعيت رنگ می

را پخش کردند که در آن دو » کنفدراسيون کارگران ونزوئال«يس ئو کارلوس اورتگا، ر] جمھور تبعيدی سابق يسئر

کنفدراسيون کارگران «ً بعدا اعتراف کرد که رھبری AFL-CIOدر پايان، » .کردند طرف عليه چاوز توطئه می

مرکز «ه دفاع ديگر نتيجه گرفت ک» بوستون گلوب«ھمان مقاله .  فعاالنه در کودتا عليه چاوز شرکت داشت »ونزوئال

کمک » کنفدراسيون کارگران ونزوئال«سازی داخلی به  ًکه صرفا در موضوعات دمکراسی بنی بر اينم» ھمبستگی

  .کرد، دروغ ثابت شده است می

برود و » مرکز ھمبستگی«سايت  اگر کسی که در ارتباط با آن اعمال بد نگران است به وب. آورد اين ما را به امروز می

ی که ئًخاطر شود که ونزوئال مشخصا از فھرست کشورھا را باز کند، ممکن است آسوده» کنيم  در کجا کار میما«لينک 

گزارش «در آخرين » مرکز ھمبستگی«به ھمين سياق، . کند، غايب است ھا فعاليت می در آن» مرکز ھمبستگی«

مرکز «ترين حاميان  يت يکی از بزرگسا اما، اگر کسی به وب. کند ای به ونزوئال نمی خود ھيج اشاره» ساالنه

 ملی برای ۀموقوف«زيرا، . برود، خواھد ديد که اين گمراه کننده است»  ملی برای دمکراسیۀموقوف«يعنی » ھمبستگی

مرکز « به دالر ۴٠٠٫٠٠٠ًدھد که اخيرا  توضيح می» مريکای التينا ۀمنطق«در بخشی تحت عنوان » دمکراسی

ی است دالر ميليون ٢شوم که اين مبلغ عالوه بر  من يادآور می. مبيا و ونزوئال فعاليت کندداده است تا در کل» ھمبستگی

اعالم » يکم و سوسياليسم قرن بيست«ًسايت آن علنا انزجار خود را از   که وب- » ملی برای دمکراسیۀموقوف«که 

 ملی برای ۀموقوف«طور که  و ھمان. مريکای التين داده استاھا در  برای ديگر فعاليت» مرکز ھمبستگی« به - دارد می
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 کلمات بسيار -…»در ونزوئال، مرکز ھمبستگی کار خود با شرکاء را ادامه خواھد داد«دھد،  توضيح می» دمکراسی

  .در ونزوئال درگير آن بوده اند، در نظر گرفته شود» مرکز ھمبستگی«ناميمونی اگر ماھيت کاری که شرکای 

 ٢٨(کند  ھای فدرال تأمين می  خود را از کمکۀً که تقريبا تمام بودج- AFL-CIO» مرکز ھمبستگی«آشکار نيست که 

 ۀ، وزارت امور خارج» ملی برای دمکراسیۀموقوف« از منابعی مانند - )ی آندالر ميليون ٣٠ ۀ از کل بودجدالرميليون 

منابع . کند ونزوئال چه می در حال حاضر در -)USAID(» المللی  برای کمک بينئیمريکااآژانس «اياالت متحده، و 

ھای   در ونزوئال است و ظنين ھستند که به گروهAFL-CIOدانند که  در سفارت ونزوئال در شھر واشنگتن می

ھم،  باز. کند اپوزيسيون در تالش برای کنار زدن پرزيدنت چاوز در انتخابات رياست جمھوری آينده فعاالنه کمک می

 نزديک؛ ۀمريکای التين، و در ونزوئال در گذشتا در AFL-CIO دھشتناک ۀ پروندحقيقت آشکار نيست، اما با توجه به

ًکه عمدتا برای  کند که حتا در ونزوئال فعاليت دارد؛ و با توجه به اين که عامدانه اين واقعيت را پنھان می و با توجه به اين

ً که علنا با دولت کنونی در ونزوئال دو منبعی»  ملی برای دمکراسیۀموقوف« خود به دولت اياالت متحده و ۀبودج

ھای مشکوک در ونزوئال است، منصفانه   سرگرم فعاليتAFL-CIOکه   وابسته است، سوءظن به اين-خصومت دارند

  .رسد به نظر می

ھای  ً با اعضای خود صادق باشد و علنا در بارۀ فعاليتAFL-CIOھا اين است که  ظن ًنھايتا، تنھا راه رفع اين سوء

مشکل تا امروز اين بوده است که . ھا درگير است، حساب پس بدھد  کشوری که در آن۶٠ ۀخود در ونزوئال و ھمجاری 

AFL-CIOھای خود در جھان سوم را رد کرده است، و اصرار دارد که از نظر  ھای رسيدگی به فعاليت  فراخوان

  . فعاليت کند- سياست خارجی اياالت متحده و در موارد بسياری به نمايندگی از طرف منافع - المللی در سايه بين

ًبين نيستم، عمدتا به اين دليل که مسايل زيادی در  ًبا اين وجود، من ابدا خوش. کاری بايد به سر برسد زمان اين پنھان

در واقع، بھترين توضيح اين واقعيت را .  برای پنھان کردن وجود داردAFL-CIOالمللی  وبندھای بين ارتباط با زد

مطرح کرد و خواھان ) »مرکز ھمبستگی«سلف ) (AIFLD(» ی برای گسترش آزاد کارئمريکاا ۀمؤسس«سابق عضو 

اين فرد، که به شرط عدم افشای نامش . عمل کند» شفاف«المللی خود  پيرامون امور بينAFL-CIOآن شد که 

  :ن نمود بياAFL-CIOھای امپرياليسم کارگری  اطھارنظر کرد، نکات زير را در بارۀ سياست

المللی خود  ھای بين  در ارتباط با مؤسسه١٩٨٠ و ١٩٧٠ھای   چيزھای زيادی پيرامون دھهAFL-CIOدر واقع، «

ھای کمونيستی در سراسر  در اين دوره به خاطر شورش) AFL(» ی کارئمريکاافدراسيون … «برای پنھان کردن دارد

خواه  يافت کمک مالی از رؤسای جمھور جمھوریھای کمونيستی متصور، ھميشه در در جھان يا، حداقل، شورش

ترين دوره  مريکای مرکزی و کارائيب بخشی از فعالادانيد، من به مدت سه سال در  طور که می ھمان. تر بود موفق

توانم  می. توانم مطرح کنم توانم بگويم و بعضی چيزھا را به خاطر احتمال پيگرد قانونی نمی بعضی چيزھا را می. بودم

نامم،  ھای مالی مربوط به چيزی بود که من عمليات مخفی می برخی کمک. ھای چرک زيادی وجود دارد َ که رختبگويم

ھا و  شد که به سفارتخانه بخش عمده فعاليت مربوط به اين می. گرچه اين بخش خيلی کوچکی از کل فعاليت جھانی بود

که سنديکاھای کارگری در تمام   و اينند بشنوندخواست  اياالت متحده چيزی گفته شود که میۀوزارت امور خارج

کاری چپ افراطی قرار داشتند، گرچه در اکثر موارد آنان  ھا و خراب اقتصادھای در حال توسعه تحت تھديد کمونيست

ھای مالی  شد کمک در ھرحال، آن راھی بود که می. ھا ی افراطی بودند و نه ملھم از کمونيستئگرا مواردی از ملی

 کشوری ھمين کار ۀھر سرپرست برنام.  کرد و مؤسسات از اين طريق قدرت خود را، با پول و کادر، بنا کردنددريافت

  .را کرد، پول، پرستيژ، قدرت، اعمال نفوذ
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داليل روشنی برای نپرداختن به گذشته وجود دارد، محرمانه بودن اطالعات، از دست دادن کمک مالی، برخی افراد 

  »…ًند گرچه اکثرا تصفيه شدندھنوز جزو کادرھا ھست

 تغيير ١٩٩۵به رياست در سال » جان سوينی« قرار بود بعد از رسيدن   AFL-CIOالمللی  و، در حالی که فعاليت بين

   کنند، يت می و کسانی که از آن حماAFL-CIOالمللی  کند، ھمين منبع روشن کرد که بنا به خود ماھيت فعاليت بين

  :طور که او توضيح داد آن. فتادچنين چيزی اتفاق ني

ھای  جان سوينی يکی از افراد مورد عالقه برای عضويت ھيأت.  در خدمت برنامه قرار گرفتندAFLبرخی افراد در «

توانم اضافه   و، من میکردند ياب و ھمبستگی در سراسر جھان شرکت می ھای حقيقت ای بود که در مأموريت رتبه عالی

توانند فاسد کننده باشند و  مناصب خود می… کردند و نوعی تور گروھی درجه يک بود امت میھا اق کنم، در بھترين ھتل

  »…المللی دارند شھرت بين

ندازد؛ به اين اميد که  به خود و به نقش خود در جھان بي نگاه جدیAFL-CIOنويسم که  من اين مقاله را با اين اميد می

 ايالت متحده را ۀو از وزارت امور خارج»  ملی برای دمکراسیۀموقوف « ازدالرھا   دريافت ميليونۀنفوذ فاسد کنند

کند، حتا در حالی که  ھا را اسير منافع سياست خارجی اياالت متحده می  پولی که ناگزير آن-مورد بازبينی قرار دھد

AFL-CIOکوبا سنديکاھای ی مانند چين وئی و رياکاری، ادعا دارد با چيزی که در کشورھائگو ، در منتھای وارونه 

ھای پنھان   به طور خالصه، اميدوارم که با زير سؤال بردن فعاليتو. جنگد کند، می تصور می» تحت سلطه دولت«

ی مانند ونزوئال در ئ برای ھميشه، يا حداقل تا زمانی که تصميم بگيرد به کشورھاAFL-CIOکنونی آن در ونزوئال، 

  .ک کند، آن کشور را ترک نمايدشان عليه سلطه اياالت متحده کم ۀمبارز

  . سنديکائی و جنبش صلح آلبرتو سی روئيز، از پيشکسوتان جنبش *

  کانترپانچ: منبع

  تدالعتارنگاشت 

  

  :»عدالت«توضيحات 

** AFL-CIO است» ھای صنعتی  سازمانۀ کنگر-ی کارئمريکاافدراسيون « مخفف.  

  :اه کنيد بهدر ارتباط با ايران نگ» مرکز ھمبستگی«ھای  ی از فعاليتئھا ی با نمونهئبرای آشنا ***
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