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  پشت پرده اعتصاب حمل و نقل نيويورک
  دتاآنچه اتفاق افتاد و نياف

استيون دانز   
    ماه هشتاد و پنجنهم بهمن                                                                                 بينا داراب زند: برگردان

 
 

 نمايندگی از سی و سه هزار منطقه صد، به  TWU  ، اتحاديه کارگران حمل و نقِل٢٠٠۵ بيستم دسامبر  صبح زود

حمل و نقل عمومی هنگامی که خورشيد باال آمد، از. اعتصاب کردمترو و اتوبوسرانی شهر نيويورک، اعالم کارگر

شدن با دارندگان ماشين سواری طريق همسفر نيويورک يا با پای پياده، يا ازاهالیازيچ خبری نبود و ميليون ها نفره

  .و يا با دوچرخه، طی طريق کردند و يا در خانه ماندند

ون ها دالر جريمه پس چرا اتحاديه پرداخت ميلي . غير قانونی استاعتصاب کارگران خدمات عمومی در نيويورک 

وحله نداخت؟ چرا اعضای اين اتحاديه درهر يک از اعضايش، برای اعالمِ  يک اعتصاب به خطر ارا ،عليه خود و

  .اول قرارداد پيشنهادی را رد کردند، اما دوباره به آن رضايت دادند

 قکسری به صندِو بردن نرخ   باال  بریمبن  MTA"   شهری ل و نِق ملشرکت ح " دليل اعالم  اعتصاب رسما به

 کسری اين اضافهمديريت خواستار. م شوند آغاز گشتبود در آينده استخداحقوق کارگرانی که قرار، از بازنشستگی

يارد عليرغم اين که دارای يک ميل. کردان سررسيد قرارداد، صرفه جويی ميتا زمديگرچرا که سی ميليون دالر. شد

موجودی صندوق های بازنشستگی دهد که چگونه کارفرمايان ازاين نشان مي. اين صندوق بودی درمازاد موجوددالر

رئيس اتحاديه در . اقتصاد استفاده می کنند و هزينه هِا آن را از دوش خود برداشته و به دوش کارگران می گذارنددر

به زبان . به پذيرش اين پيشنهاد نيستحتا اعالم نمود که حاظر، صراRoger Toussaintمنطقه صد، راجر توسينت 

  ."حاظر نيست پشت کسانی که هنوز به دنيا نيآمده اند را خالی کند"خودش 

هت برنامه بازنشستگی، نقش ماشه جردن کسری از حقوق کارگران آينده  اضافه ک برای اين که درخواست مديريت 

  .ی وقوع اعتصاب نيستاما توضيح کافی و موجهی برا. اعتصاب را بازی کرد، قابل قبول است

!  اعتصاب نکرده بود٢٠٠٢ و ١٩٩٩دسامبر گذشته اعتصاب کرد، برای اين که در سال های منطقه صد در

. ، بسيجِ  عمومی اعضایِ  منطقه صد تا مرز اعتصاب بود٢٠٠٢ و ١٩٩٩مشخصه مبارزات برای هر دو قرارداد 

در . پا شده بودبر" شرکت حمل و نقل شهری"ل دفتر های بيش از ده هزار نفره در مقابدر هر دو مبارزه، تظاهرات 

هر دو سال، همه شاهد بودند که در. اعضای مشتاق به اعتصاب بوديمدویِ  اين مبارزات، شاهدِ  جلسات عمومی هر

 گيری از اعتصاب بهبرای جلو ) ٢٠٠٢بلومبرگ در   و ١٩٩٩گاليانی در ( شهر نيويورک  چگونه شهرداران وقت

 معادل با بيست و   جريمه ای  به پرداخت اعتصاب شرکت کند، محکومکه در کسی دادگاه رفته و حکم گرفتند که هر

  هم چنين، . اعتصاب خواهد بودروز ازهر نيز برابر با يک ميليون دالر دردالر خواهد شد و جريمه اتحاديهپنج هزار

  



و باز هم در هر دو واقعه، توافقات پيشنهادی، . وز انقضای قرارداد، جوش خورددو دوره، معامله در آخرين رهردر

  . به نسبت دو به يک تصويب گشتعليرغم مخالفت های برخی از مسئولين و فعاالنِ  اتحاديه،

 طقهمخالفت با رهبری منرهبران رده پايين اتحاديه، در وعمومی اعضاء بوسيله فعالين معمولی، بسيجِ ١٩٩٩سال در

به تصويب اعضاء رسيد،  ويليام جيمز  توسطِ  مذاکره شده د اين که قراردا عليرغم  .، ويليام جيمز، صورت پذيرفت

 صورت ٢٠٠٠دسامبر انتخاباتی که دردر. جانانه، سرنوشت او را رقم زداما، عدم موفقيت او در پيشبرد مبارزه ای 

، راجر توسينت، با "جهت گيری نوين"قرار گرفت و کانديدای پذيرفت، در مبارزه ای سه جانبه، جيمز در مقام سوم 

  .، مبارزه به وسيله توسينت رهبری شد٢٠٠٢در سال . شصت در صد آرا انتخاب شد

  

  ٢٠٠۵  مبارزه برای قرارداد
، توسينت زير فشار قرار داشت تا مذاکره را برای قراردادی که به وضوح پيروزی ٢٠٠۵زمان انتخابات تا سالِ  از

رد انتقادات قابل مالحظه ای  مو٢٠٠٢سال اين ميان، توافقات بدست آمده دردر. يش را نشان دهد، به پيش ببردعضاا

 مديريت  وعده های  و تمامی   گرفته  پيشی آمدهاميزان ارتقاء درز تزايدِ  معاش ا بههزينه های رو. گرفته بودقرار

جددا انتخاب شد، اما، سه م٢٠٠٣با اين که او در سال . ه بودآمدبا کارگران، تو خالی از آب در  به رفتار بهترنسبت

آنجايی که اعضای اتحاديه خواهان ضربه از.  توسينت بودند، رای نياوردندگروهمعاونانش که درنفر ازهارچنفر از 

  .ندبودند، نسبت به رهبری توسينت در پيشبردِ  چنين مبارزه ای ترديد داشت..." شرکت "زدن به مديريت 

، مشخصه ی مرکزی را تشکيل ٢٠٠٢و ١٩٩٩مبارزات قراردادهایِ  ، آن بسيج همه جانبه ای که در٢٠٠۵سال در

جلسات بردن تعداد شرکت کنندگان در باالبرای  کرد که اعضايش   تشويق می رهبری اتحاديه. ری نبودداد، خب می

اين طريق بتوانند آمادگی ايشان به رايزنی بپردازند تا ازآلبانی، تشکيل می شد شهراتحاديه، درفرهنگی ای که در مقر

  . را برای مبارزه بسنجند

 قرار بود که اعضاء با پيراهن های  در اين روزها. را آغاز کرد" سه شنبه ها"در پائيز، منطقه، عمليات معروف به 

. راضی تشکيل دهنداه ها، صف اعتاتحاديه بر سر کار خود حاضر شوند و در ساعات نهار، بيرونِ  پايانه ها و کارگ

ل های گذشته راهپيمايی های ده هزار نفره و تظاهرات های سايه روحيه ها را باال برد، اما ازچند ناحاين اقدامات در

آن سال ِ فزاينده ای مصمم می شدند که دربه شکل   اتحاديه، اعضا  رهبری خالف عقب گرد  بر. خيلی فاصله داشت

  .دست آورنددادِ  خوبی به قرار

  صراحتا منطقه صد خواستند که رهبرانِ  اتحاديه از، فعالين٢٠٠٤دسامبرشدن موعد جلسه ی عمومی درتربا نزديک

و علنا به اعضاء اعالم کنند که امکان يک اعتصاب می رود و آنها را تشويق کنند که صندوق های اعتصاب خود را 

هم چنين، از مأموران و مهمانداران قطارها خواسته شود تا .  آماده سازندهفتهس انداز کردن حداقل بيست دالر دربا پ

سر گروه های صف اعتصاب مشخص شوند و تعليمات الزم را . به اجرای دقيق مقررات عملياتی و ايمنی بپردازند

  .برای پيشبرد صف ها به آنها داده شود

  

  تان در تابسMTA" شرکت حمل و نقل شهری"موضع سرسختانه مديريت 

 اين نکته که عليرغم دارا بودن ذخيره ای برابر با يک ميليارد دالر،  با اعالم  MTA"  شرکت حمل و نقل شهری "



) در مذاکرات آتی(آن را برای باال بردن دستمزدها و مزايا ندارد، نشان داد که خيال دارد آمادگی تخصيص بخشی از

هِا به درشتی برخورد را که با آنکارگران، اين باورميانِ ، دراين موضع متکبرانه. موضع سرسختانه ای را اتخاذ کند

. قياس با کارگران بخش های ديگر، برای کار برابر، دستمزد کمتری دريافت می کنند را تقويت کردمی شود و در

 اکثريت می گيرد که چرا که نيروی کار حمل و نقل شهری، اکثرا از آمريکايی های آفريقايی تبار و التينی ها شکل 

  . درنگين پوستان هستنمشتريان ايشان نيز از

  عملياتی و ايمنی تشويق کردند تا مقررات  سرسختانه  اجرای را به خود  همکاران  فعالين کارگران عملياتی مترو

تکرار وقايع سال احثات مربوط به چگونگی اجتناب ازمبهم چنين در. ا را آهسته تر سازندآمد قطارهحدودی، رفت و

وقتی که تاريخ انقضاء قرارداد نزديک شد، . را در پيش گرفتند" عدم عقب نشينی"، حمايت از موضع اساسی ٢٠٠٢

: آن قيد شده بودای را آماده و امضاء کردند که دراعضاء اتحاديه، برای دستيابی به يک قرارداد عادالنه، سوگندنامه 

را برای باز " شرکت حمل و نقل شهری " گونه تقاضای من از تالش منطقه صد برای دستيابی به قراردادی که هر"

عقب  "خورم که به هر پيشنهادی که حمل بر   می  سوگند من . پس گيری حقوق و مزايا َرد می کند، حمايت می کنم

 به - انقضاء قرارداد   تاريخ- دسامبر  قرار بود در روز پانزدهم  اين سوگند نامه ."باشد، رأی منفی می دهم" نشينی

شد گفت آن را اين سوگند نامه استقبال کردند که می اعضاء اتحاديه آن چنان از. م شودارشد منطقه صد تسليمسئوالن 

  .در هوا قاپيدند

 ن ارشِد همان حال به مسئوالحمايت کرد، اما، در"م عقب نشينیعد"تقاضایلسه عمومی دهم دسامبر، توسينت ازجدر

ی  گونه مطبوعهورود هرآنها از. ء جلوگيری به عمل آورندندازه اشتياق اعضااابراز بيش ازاتحاديه دستور داد تا از

و بر موضع آنها نقش بسته بود، بر" شرکت حمل و نقل شهری "پالکاردهايی که مضمون محکوم کردنيا ومجازغير

کرد که   تأکيد  خود  صحبت هایتوسينت در که  هنگامی . گيری کردند ورزيد، جلو میاصرار" عدم عقب نشينی "

قرارداد به توافق سربرتا نيمه شب پانزدهم دسامبراعضاء خواست که اگرو از!" ضرب العجل، ضرب العجل است "

  .نرسيدند، او اختيار اعالم اعتصاب را داشته باشد، کليه حاضرين فريادِ  تأييد بر آوردند

استه خود مبنی بر خو" مل و نقل شهریشرکت ح"روز پانزدهم دسامبر، در! نبود" ضرب العجل، ضرب العجل"اما 

 با آن   مؤکدانه توسينت.  ميز گذاشت رویرا بر رای دريافت حقوق بازنشستگی ب سال های خدمت  باال بردن سن و

د ضرب العجل را تا نوزدهم ش پيدا کند، حاضر داد ادامه  قرار بهمذاکرات رسيدن  اين که  برای  مخالفت کرد، اما 

 خود، تغييرات  در پيشنهاد نهايی..." شرکت " نگام رسيدن به تاريخ ضرب العجل جديد،ه. اندازد به تعويق  دسامبر

برای کارگران جديد، مطرح نمی کردند، بلکه راو بازنشستگی ديرتربيشترآنها ديگر تقاضای کار. بوداساسی ای داده 

يعنی در عوض دو درصدی که . می گفتند که استخدامی های جديد، مبلغ بيشتری را به صندوق بازنشستگی بپردازند

  .کارگران کنونی می پرداختند، آنها شش درصد بپردازند

  

  آغاز اعتصاب

 شکلی از عقب نشينی  توسينت در ميان مديريتی مٌصر بر خواسته هايش و نيروهای اتحاديه، که حاظر به قبول هيچ

که بعد ها اذعان کرد، نظرسنجی اعضاء ورهمان ط. گرفته بودل قرارداد خوبی می خواستند، قرارعين حادرنبودند و

. او را متقاعد ساخته بود که آنها آماده گی پذيرفتن قراردادی که از درون يک اعتصاب بيرون نيامده باشد را نداشتند



او که پس از عدم . جو حاکم ميان اعضاء، حق قبول قراردادی که بوی عقب نشينی را می داد از توسينت گرفته بود

اعد شوند که او هر رهبری مبارزه دلخواه اعضايش، انتخاب شده بود، می دانست آنها بايد متقلی جيمز درموفقيت وي

نشان دهد  برای اين که  ! اعتصاب يک  جمله، اعالم از. داده است امکان داشته، انجام  آمده و میدستش بر  از چه

هيئت  تاريخ بيستم دسامبر، بنابراين، در. بوده است  واقعی  مبارزه ی  يک  نتيجه  دست آورده را که به دادی قرار

پايين آوردن دريافتی خالص   قبول  اعتصابی که اعالم داشته بود حاضر به. اجرايی منطقه صد اعالم اعتصاب کرد

  !بعدی کارگران نيستنسل های 

نقل به کارگران حمل و . مترو و يا اتوبوس شهری از جايش تکان نخوردهيچ قطار. صد مؤثر بوداعتصاب صد در

اين پاسخ را با نمايش قدرتی که گفته بودند و" نه"نها به مديريت باالخره آ. خود و به رهبری شان افتخار می کردند

لی را که توسينت برای بود دالي اما در صف هایِ  اعتصاب کامال واضح . هميشه می دانستند که دارند، نشان دادند

بازداری   پالکاردها، روی بر .  بودند خواهانش  اعتصابيون  ريتثاک  نبودند که   بود، آنهايی کرده اعتصاب ذکر

  اما، اين چيزی. گشته بود بازنشستگی قيد  برای صندوق  اضافه کردن کسری حقوق کارگران آتی از" ...شرکت"

از ديد اکثر . شده بودند  نبود که آنها در ماه های قبل از انقضاء قرارداد درباره اش صحبت کرده و به گردش جمع 

 اين اعتصاب راجع به .بود.." شرکت " آزار و اذيت کارگران توسط  تصابيون، اين اعتصاب، پاسخ به سال هااع

 پايين تری بود که با انگيزه های نژاد پرستانه، در مقايسه با   و دستمزد و مزايای  بی احترامی مقابل ايستادگی در

اين اعتصاب، حکم . دند، به آنها پرداخت می شدکارگران و نيروی کار قطارهای راه آهن که عمدتا سفيد پوست بو

هم چنين، برای کارگران، اين اعتصاب برای کسب قرارداد خوبی بود که حقوق و مزايای . ضربه متقابل را داشت

برای . متأسفانه، اهداِف توسينت اين چيزها نبود. در حالی که چيزی از آنها پس گرفته نشود. بهتری برايشان داشت

بدون اعتصاب، به تصويب کارگران نمی رسيد و انتخاب   بود که  اين اعتصاب، رسيدن به قراردادیاو، هدف از 

  .مجددش را تضمين نمی کرد

آنها . داستواری منطقه صد در برابر فشارهايی که بر ايشان وارد می آمد، مخالفت های قابل تأملی را برانگيخته بو

عليرغم  .مزدور شرکت ها قرار گرفته بودند  پاتکی، و رسانه هایبلومبرگ، فرماندارهدِف حمالت آتشين شهردار

نيويورکی درصد ازه بود، نشان داد که پنجاه و چهاردوم اعتصاب به عمل آمدروزسنجی ای که دراين حمالت، نظر

های قبل از اتحاديه های شهر نيويورک، که در گرد هم آيی اما، رهبران ديگر. مايت می کردندها از اقدام اتحاديه ح

به توسينت فشار می آوردند که بدونِ  عالم نموده بودند، کنار کشيدند وخود را ا"  حمايت های بی دريغ "اعتصاب، 

فِ   ، نه تنها مخالTWU حمل و نقل کارگران   بين المللی  اتحاديه ی.  دهد را خاتمه  نتيجه، اعتصاب  رسيدن به

  جريمه شدن، علنا از برای فرارTWUبرايان، رئيس . مايک ُا. تخريب آن تالش کرداعتصاب بود، بلکه فعاالنه در

  .کار بازگردندت تا اعتصاب را رها کرده و به سرمالء عام از منطقه صد خواسو در

حمالت و خيانت های مشابهی صورت پذيرفته بود، اما بنظر می آمد که  نيز٢٠٠٢ و ١٩٩٩سال های با اين که در

  مقابل حمالت مديريت، برای حفظ دارايی های اتحاديهآنها در. خورد با آنها را نداردرهبری منطقه صد آمادگی بر

بطور مثال، هنگامی که اعتصابيون . يا گسترده تر کردن اعتصاب، عکس العمل قاطعانه ای از خود نشان ندادند و

اه آهن النگ آيلند که بخشی يا به پايانه روصف اعتصاب به محله شمالی شهر ازدرخواست کردند که پيش قراوالنی

  .بود، بروند، رهبران اتحاديه با آن مخالفت کرده و اقدامی به عمل نياوردند" شرکت حمل و نقل شهری"از ساختار 



  

 دارای جنبه های  با اين حال.فقدان آمادگی الزم، گزينه های توسينت و نهايتا، موفقيت های اعتصاب را محدود کرد

مثال . يی از منطقه، سرپرستان صف اعتصاب تعيين نشده و تعليمات الزم را نديده بودنددر قسمت ها. مثبتی هم بود

 دسامبر، با برخی از اعضاء تماس گرفتند و از آنها  پانزدهم قرارداد، يعنی  در بخش مترو، در همان روز انقضاء 

تشکيل شد و پالکاردها با اين اوصاف، صف های اعتصابيون . خواستند تا سرپرستی صف های اعتصاب را بپذيرند

به آنها رسيدگی می اوطلبانه، صف ها را تشکيل داده واعضاء ، بصورت دپيش کاران اتحاديه و برخی از. فتباال ر

اعتصاب تبادلِ  نظر آنها با برقراری تماس های دوستانه با ديگر محالت، درباره ی چگونگی مؤثرتر کردن . کردند

توقفگاه های  ی به مقابل  هايی از اعتصابيون را برای تشکيل صف های اعتصابمحله برانکس، گروهدر. می کردند

گرفته و سرما، در کنارِ  هم قراراعضای محالت و بخش های مختلف، درصف ها، در. اعزام کرده بودندشمال شهر

در .  گفتگو می کردنددرباره اتحاديه و اعتصاب و مفادی که مايل بودند در قرارداد جديد ببينند، با يک ديگر بحث و

يک بار در سال جلسه فراگيری که تمامی محالت را در بر می گرفت، برگزار می شد که در آن،  منطقه صد، تنها 

نظری که در صف های اعتصاب صورت می پذيرفت، بمثابه فرصت   تبادل  پس اين. اعضاء حق صحبت نداشتند

  .داد بخش های مختلف به هم پيوند می وگرفتن عناويننظردرخارق العاده ای بود که تمامی اعضاء منطقه را، بدون 

  

  چرا اعتصاب پايان گرفت؟ 
دوم دسامبر، هيئت اجرايی بدون اين که به توافق و تسيبروز سوم، در.  به مدت شصت ساعت ادامه داشتاعتصاب

فس يافتن اعتصاب ن ز پايانمنطقه صد ا تعدادی از اعضای   با اين که. جديدی دست يابد، به پايان اعتصاب رأی داد

 سر   اکراه به آنها با. شدند کرده است، منزجر" عقب نشينی "ديه  واقعيت که اتحا ايناما، بسياری از. راحتی کشيدند

رانی ها بخصوص اين نگ. نگرانی می کردنددرون مذاکرات می گذشت، ابرازگشتند و نسبت به آنچه درخود بازکار

 حقوق " دموردر ..."شرکت "  اختياران صاحب  اگر  ديدند که توسينت عالئمی فتارر که در  افزايش يافت  زمانی

معامله " برنامه درمانی"از خود انعطاف نشان می دادند، او حاظر بود در مورد پرداخت کارگران به " بازنشستگی

  .کند

 بيدار شدند و فهميدند هنگامی که ايشان در صبح بيست و هشتم دسامبر از خواب. نگرانی اعضاء اتحاديه موجه بود

 اجرايی نيز بر روی اين توافقات صحه گذاشته است، هزاران کارگر  که توسينت با چه مواردی توافق کرده و کميته

در برابر عقب نشينی .  به خاطرش اعتصاب کردند به آن اعتراض کرده و می گفتند که اينها مواردی نبوده که آنها

تغييرات ساختار حقوق بازنشستگی، توسينت پذيرفته بود که برای اولين بار، در زمينه " شرکت حمل و نقل شهری"

هزينه های از  بخشی   بود که اين دنبال  به .." .شرکت  . "پرداخت کنند درمانی مبلغی  برای برنامه ی  کارگران 

چه تفاوتی می کرد اما برای کارفرمايان . دوشِ  کارگران بياندازد، و توسينت اين را نپذيرفته بودبازنشستگی را بر

هزينه ها را کارگران پرداخت کنند؟ توسينت با انتقال بخشی از هزينه های بيمه درمانی به کارگران که کدام بخش از

و مهمتر آن . عالوه بر اين، نتوانسته بود بخشی از حقوق کارگران را که تورم بلعيده بود زنده سازد. توافق کرده بود

  بود،   در اختيارشان گذاشته -دوران تعطيالت و فصل خريد کريسمسدر -ضای قرارداد که، اهرمی را که تاريخ انق



  .با توافق به تمديد ضرب العجل تا اواسط ژانويه، از دست داده بود

 کارگران، نمی توان به عنوان   درصد پرداخت حق بيمه درمانی توسط۵/١ اتحاديه ادعا می کردند که از  مسئولين

اما . زنشستگان پرداخت می شدبرای با  بيمه درمانی  جديد  به برنامه  چرا که اين مبلغسخن گفت، " عقب نشينی "

است فقط ه درمانی ای پرداخت کنند که قراربرای برنامکارگران بايد يکصد ميليون دالراتوضيح ندادند که چرهرگز

  هزينه داشته باشد؟..." شرکت"سی و يک ميليون دالر برای 

  

  مبارزه برای رأی منفی
مخالفين . به قرارداد، با عجله سازمان يافت و ادعا کرد که اين قرارداد به اعتصابش نمی ارزيد" کمپين رأی منفی"

" عقب نشينی"با " عقب نشينی"قرارداد، با اشاره به پرداخت بيمه درمانی اظهار می داشتند که جايگزين کردن يک 

بل، مديريت نيز سعی کرد اين گونه نشان دهد که طرفداری در مقا. ديگر، آن چيزی نبود که برايش اعتصاب کردند

بشان افتخار آنها اميدوار بودند اعضايی که به اعتصا. مثبت به قرارداد است از حقانيت اعتصاب برابر با دادن رأی 

به عمل صف های اعتصابی تی، اعضايی که هنگام راه رفتن دراما، اتخاذ چنين سياس. تأييد کنندنند، قرارداد راکمی 

  !جاستجالب اين .اعتصاب، مرتکب حماقت شده باشندحمايت از وا داشت که نکند با کردند را به ترديدميشان افتخار

همان اعتصابی که توسينت برای قبوالندن يک قرارداد پيش و پا افتاده اعالم کرده بود، اينک مانع تصويب آن توسط 

 نيويورک پی فلج کردن شهرصفوف اعتصاب، به قدرت خود دراشتن دراعضايی که هنگام قدم بر د. اعضاء می شد

فوف اعتصاب را راه اين که توانسته بودند بدون هيچ آموزش و راهنمايی ای از طرف اتحاديه، صآنها از. برده بودند

نند که با چنان قدرتی آنها نمی توانستند قبول ک. کردند نمايند، احساس اعتماد به نفس ميبه آنان رسيدگیاندازی کرده و

  .ای در قراردادشان تن دهند" عقب نشينی"که از خود نشان داده بودند، چرا بايد به چنين

. مخالف، رد شد١١٢٣٤برابر موافق در١١٢٢٧نزديک بين دو طرف، قراردا با رأی بسيارمبارزه ای شديد پس از

انتخاب شدن به عنوان که توسينت قبل از(، کارگران ريلیقطاردرندگان قطارها، بليط فروشان مستقراتحاديه های ران

 اتحاديه .نظافت چيان به قرارداد رأی منفی دادندايستگاه ها وو فروشندگان بليط در) وی شان بودرئيس منطقه، سخنگ

خاصی که در همان اش. آمريکايی های آفريقايی تبار با اکثريت التينی ها را در بر می گرفتندهايی که تعداد زيادی از

  . از انتخاب مجدد توسينت حمايت کردند٢٠٠٣بودند و در سال " جهت گيری نوين"، پشتيبان ٢٠٠٠سال 

ک جلسه عمومی اضطراری شدند تا مبارزه خود را برای بدست يرگزاری ب با رد شدن قرارداد، مخالفين خواهان

 که بتواند تمامی منطقه را برای از سر گيری "کميته بسيج"آنها برای ايجاد . آوردن قرارداد بهتری تجديد کنند

آنها هم چنين درخواست کردند تا مذاکرات از سر گرفته شود و . اعتصاب احتمالی هماهنگ کند، اصرار ورزيدند

در مقابل، رهبری اتحاديه نيز به اعضايش هشدار داد . تعداد شرکت کنندگان در کميته مذاکره کننده نيز افزايش يابد

توسينت و گروهش، به جای پذيرفتن تصميم اعضاء و تأمل برای يافتن راه های . نتظارات خود باشندکه مراقب ا

و اين که اعضاء اتحاديه موفق . تجديد مبارزه، شکايت داشتند که مخالفان قرارداد درباره محتوای آن دروغ می گويند

، "حکميت"، قرارداد از طريق ين اوصاف، اينکمرتبا اعضاء را تهديد می کردند که با ا. به درک مفاد آن نشده اند

  .دوب دهاوخ ارجالا بجاو



به علت نزديکی نتايج رأی گيری، برخی از مفسران مطبوعاتی و ناظران وقايع، توصيه می کردند که رأی گيری 

تحاديه اما، پس از دو ماه، هنگامی که مسئوالن ا. توسينت در وحله اول با اين پيشنهاد مخالفت کرد. تکرار شود

صراحتا عدم آمادگی خود را جهت تجديِد مبارزه اعالم داشتند، توسينت، در چهاردهم مارس اعالم نمود که يک بار 

شرکت حمل "اما، پيتر کاليکاو، رئيس هيئت مديره ی ... ديگر برای تأييد همان موافقت نامه رأی گيری خواهد کرد

 مجددا روی ميز مذاکره قرار نخواهد داد و اين مسئله بايد از اعالم داشت که قرارداد پيشنهادی را" و نقل شهری

با در نظر گرفتن اين واقعيت که توسينت نيز حاظر نبود برای قرارداد بهتری به ميز . حل شود" حکميت"طريق 

 رأی مخالف، ٥٨٧٧ رأی موافق در برابر ١٤٧١٦مذاکره بازگردد، در مرحله ی دوم رأی گيری، اکثريت قاطع 

  .تنها رانندگان بودند که آنرا برای دوم بار رد کردند. د به تصويب رسيدقراردا

  

  پيامدها

به جرم سرپيچی از حکم قاضی مبنا بر ممنوعيت اعتصاب، به پرداخت دو ميليون و " منطقه"ميان دو رأی گيری ، 

 های دستمزد در کسر خودکار حق عضويت از چک" منطقه"هم چنين، حق . پانصد هزار دالر جريمه محکوم شد

به عالوه، هر يک از اعتصاب .  که اقساط جريمه به پايان می رسيد، محروم شد٢٠٠٧اعضايش، بعد از ژوئن 

کنندگان نه تنها حقوق روزهای اعتصابشان را دريافت نمی کردند، بلکه، به پرداخت جريمه ای برابر با يک روز 

راجر توسينت نيز به جرم توهين به دادگاه، به ده روز زندان و تکان دهنده تر از همه اين که، . دستمزد محکوم شدند

قاضی مربوطه، اين حکم را عليرغم توصيه های شهردار بلومبرگ و دادستان ايالت نيويورک صادر . محکوم گرديد

و هشدار به رهبران ديگر اتحاديه ها " منطقه"آنها معتقد بودند که پرداخت جريمه های سنگين برای تنبيه . کرد

زندانی کردن يک رئيس اتحاديه برای يک اعتصاب، . افيست و حکم زندان از توسينت يک شهيد خواهد ساختک

. اما، در منطقه صد، به حکم زندان توسينت با سردی برخورد شد. بيانگر ارتقاء جدی تهاجم به اتحاديه هاست

مراهی توسينت، هنگام رفتنش به و شورای مرکزی کارگران از اعضاء خواستند تا برای ه" منطقه"هنگامی که 

شرکت کنند، تنها دويست نفر از اعضاء منطقه صد " گذشتن از روی پل بروکلين"زندان، در يک راهپيمايی نمادين 

واضح است که اعضاء به دليل آن که احساس می کردند که به ايشان خيانت شده است، از اين دعوت . حاظر شدند

تقبال در وحله اول به اين خاطر بود که توسينت بدون دريافت يک قرارداد از علل اين عدم اس. استقبال نکردند

و سوم به اين دليل که او، با . که در قرارداد وجود داشت" عقب نشينی ای"دوم، به علت . اعتصاب رويگردان شد

  .ی کرده بودبرگزاری رأی گيریِ  مجدد به توافق نامه ای که از طرف ايشان رد شده بود، به آنها بی احترام

در حال برگزار شدن است تا اجرای " حکميت. "، منطقه صد، هنوز بدونِ  قرارداد است٢٠٠٦در پايان ژوئيه 

گروه بندی هايی در حال شکلگيری است که در انتخاباتِ  منطقه که قرار است در پائيز . توافق نامه را تحميل کند

  .دنشکب شلاچ هب ار تنيسوت ،دوشبرگزار

برايان، رئيس اتحاديه بين المللی، کسی که به اعتصاب خيانت کرد، اينک به داليل پزشکی بازنشسته شده . ايکل ُام

است و خلف او ، تيم ليتل، پس از تأييد رأی گيری دوم توسط توسينت، تالش دارد تا روابط بين اتحاديه بين المللی و 

  .دنشخب دوبهب ار دص هقطنممنطقه 



کارگرانِ  حمل و نقل نشان دادند که در ميان کارگران، قدرت . اقعه تاريخی بود يک و٢٠٠۵ لقن و لمح ِ باصتعا

اما، از آنجايی که اين اعتصاب، از طرف رهبری آن، تنها برای خالی کردن عقده . و اراده برای مبارزه وجود دارد

موفقيت آميز حرکت صورت پذيرفته بود، به سمت نتيجه " عقب نشينی"اعضاء و به تصويب رساندن قرارداد حاوی 

 مؤثرترين اعتصابات را نيز اين اعتصاب نشان داد که يک برنامه ريزی و رهبری ضعيف ، می تواند حتی. نکرد

  .دنک تسکش هبمحکوم 

خی از اعضاء اتحاديه منطقه صد هنوز به توسينت اعتقاد دارند، اما بيشتر آنهائی که در صفوف اعتصاب شرکت رب

ديگران ، . ه اين که شايد در حمايتِ  از اعتصاب مرتکبِ  حماقت شده اند، در ترديد به سر می برندکرده بودند، ب

آنها معتقدند که توانايی به دست آوردن قرارداد بهتری را . اما، به تالش شان در طول اعتصاب افتخار می کنند

آن بودند، الهام گرفته و مصمم اند که آنها از تظاهر قدرت کارگری ای که در دسامبر گذشته بخشی از . داشتند

مبارزه را برای يک اتحاديه قوی تر و دمکراتيک تر، با رهبری ای که ارزش حمايت اعضای اتحاديه را داشته 

  .دننک لابند باشد،

  اکتبر/ شماره سپتامبرAgainst the Current" الف جريان
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