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افتادي آنچه اتفاق افتاد و نورک،يوي اعتصاب حمل و نقل نی پرده پشت  

 
واکي، بوسيله ى د١٣٨٧ ريت٢٠                                                             :د داراب زنناي بز دانز، ترجمه اونياست   

 

 کارگر ٣٣٠٠٠ ، به نمايندگی از ١٠٠منطقه  TWU، اتحاديه ی کارگرانِ  حمل و نقلِ  ٢٠٠۵ صبح زودِ  بيستم دسامبر

حمل و نقل عمومی هيچ ، از هنگاميکه خورشيد باال آمد . ب کرداعتصا نيويورک، اعالمِ مترو و اتوبوسرانیِ  شهر 

ماشين سواری و يا  ها نفر از اهالی نيويورک يا با پای پياده، يا از طريقِ  همسفر شدن با دارندگانِ  خبری نبود و ميليون

   .خانه ماندندا دوچرخه، طی طريق کردند و يا در ب

اتحاديه پرداختِ  ميليون ها دالر جريمه  پس چرا. اعتصابِ  کارگرانِ  خدماتِ  عمومی در نيويورک غير قانونی است

 يک اعتصاب به خطر انداخت؟ چرا اعضایِ  اين اتحاديه در وحله ی ِ را ،عليه خود و هر يک از اعضايش، برای اعالم

شرکت حمل و نقل  "ِ اعتصاب رسمًا به دليلِ  اعالم. پيشنهادی را رد کردند، اما دوباره به آن رضايت دادند اول قراردادِ 

از حقوق کارگرانی که قرار بود در آينده   مبنا بر باال بردن نرخ کسری به صندوقِ  بازنشستگی ،MTA" ِ شهری

 ميليون دالر ديگر تا زمانِ  سر رسيدِ  ٣٠چرا که . اين اضافه کسری شد مديريت خواستارِ . استخدام شوند آغاز گشت

اين نشان می  .عليرغم اينکه دارای يک ميليارد دالر مازادِ  موجودی در اين صندوق بود. جويی ميکرد قرارداد، صرفه

را از استفاده می کنند و هزينه هایِ  آن  دهد که چگونه کارفرمايان از موجودیِ  صندوق هایِ  بازنشستگی در اقتصاد

 Roger ، راجر توسينت ١٠٠رئيس اتحاديه در منطقه ی . گذارند دوشِ  خود برداشته و به دوش کارگران می

Toussaintکسانی  حاظر نيست پشتِ "به زبانِ  خودش ،. اعالم نمود که حاظر به پذيرشِ  اين پيشنهاد نيست  ، صراحتًا

  ".ندککه هنوز به دنيا نيآمده اند را خالی 

ی نقش ماشه ،ی بازنشستگیهت برنامه ج ندهي از حقوق کارگران آی اضافه کردنِ  کسری برا تيري درخواست مدنکهيا  

.ستي وقوع اعتصاب نی برای و موجهیِ  کافحياما توض.  کرد، قابل قبول استیاعتصاب را باز    

!  اعتصاب نکرده بود٢٠٠٢ و ١٩٩٩ ی در سال هانکهي ای در دسامبر گذشته اعتصاب کرد، برا١٠٠ ی منطقه

 تا مرز اعتصاب ١٠٠ یِ  منطقه یِ  اعضایِ  عمومجي، بس٢٠٠٢ و ١٩٩٩ِ  هر دو قراردادِ  ی مبارزات برایمشخصه 

بر پا شده " یشرکتِ  حمل و نقلِ  شهر" دفترِ   نفره در مقابلِ ١٠٠٠٠ از شيِ  بیدر هر دو مبارزه، تظاهرات ها. بود

در هر دو سال، همه شاهد . ميِ  مشتاق به اعتصاب بودیِ  اعضای مبارزات ، شاهدِ  جلساتِ  عمومنيِ  ایدر هر دو. بود

 از یريِ  جلو گیبرا ) ٢٠٠٢ و بلومبرگ در ١٩٩٩ در یانيگال (ورکيويبودند که چگونه شهردارانِ  وقتِ  شهر ن
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 معادل با ی امهي که در اعتصاب شرکت کند ، محکوم به پرداختِ  جری به دادگاه رفته و حکم گرفتند که هر کسصاباعت

 ن،يهمچن.  دالر در هر روز از اعتصاب خواهد بودونيلي مکي برابر با زي نهي اتحادی مهي دالر خواهد شد و جر٢۵٠٠٠

 ،یشنهاديو باز هم در هر دو واقعه، توافقاتِ  پ.  جوش خوردرداد،ِ  قرای روزِ  انقضانيدر هر دو دوره، معامله در آخر

 ِ جي، بس١٩٩٩در سالِ  .  گشتبي تصو١ به ٢ به نسبت ه،ي و فعاالنِ  اتحادني از مسئولیِ  برخی مخالفت هارغميعل

 مز،ي جاميلي منطقه، وِ ی در مخالفت با رهبره،يِ  اتحادنيي و رهبرانِ  رده پایِ  معمولني فعالی لهيِ  اعضاء بوسیعموم

ِ  او تي اما، عدم موفقد،يِ  اعضاء رسبي به تصومزي جاميلي قراردادِ  مذاکره شده توسطِ  ونکهي ارغميعل. رفتيصورت پذ

 در مبارزه رفت،ي صورت پذ٢٠٠٠ که در دسامبر یدر انتخابات.  جانانه، سرنوشتِ  او را رقم زدیِ  مبارزه اشبرديدر پ

  در صدِ  آرا انتخاب ٦٠ با نت،ي، راجر توس"ني نویريجهت گ"ِ  یدايگرفت و کاندمقام سوم قرار در،مزي، ج سه جانبهیا

. شدی رهبرنتي توسی لهي ، مبارزه به وس٢٠٠٢در سال . شد  
 

٢٠٠۵  قراردادِ  ی برامبارزه  
 

 ِ یروزي که به وضوح پیراردادِ  قی فشار قرار داشت تا مذاکره را براري زنتي ، توس٢٠٠۵ زمانِ  انتخابات تا سالِ  از

 ی مورد انتقاداتِ  قابل مالحظه ا٢٠٠٢ توافقاتِ  بدست آمده در سالِ  ان،ي منيدر ا.  ببردشي را نشان دهد، به پشياعضا

 نسبت تيريِ  مدیِ  وعده های گرفته و تمامیشيِ  ارتقاء درآمدها پزانيمِ  معاش ازديزابه تِ  روی هانهيهز. گرفته بودقرار

هار چددًا انتخاب شد، اما، سه نفر از مج٢٠٠٣ او در سالِ  نکهيبا ا. آمده بودآب در ازیبا کارگران، تو خالبه رفتارِ  بهتر

 ِ تيري خواهانِ  ضربه زدن به مدهياتحادِ ی که اعضايیآنجااز. اوردندي نی بودند، رانتيگروهِ  توسمعاونانش که درازنفر

". داشتنددي تردی مبارزه انيِ  چنشبردي در پنتيِ  توسیت به رهبربودند، نسب..." شرکت   

 لي را تشکی مرکزی ، مشخصه ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ِ  ی که در مبارزاتِ  قراردادهایِ  همه جانبه اجي، آن بس٢٠٠۵سالِ  در

جلسات ِ در ندگان کن باال بردنِ  تعدادِ  شرکت   ی براشي کرد که اعضا ی مقيتشو  هيِ  اتحادیرهبر.  نبودی داد، خبریم

 را شاني ای بتوانند آمادگقي طرني بپردازند تا از ایزني شد به رای مليک تش،یشهر آلبان دره،ي در مقر اتحادکهي ایفرهنگ

. مبارزه بسنجندیبرا  

 هياتحادِ یها راهنيبود که اعضاء با پ روزها قرارنيادر. کردرا آغاز" سه شنبه ها"به معروف ِ اتي منطقه، عملز،يپائدر

 اقدامات نيا.  دهندلي تشکی ها و کارگاه ها، صف اعتراضانهيِ  پارونيخود حاضر شوند و در ساعاتِ  نهار، ب کارسربر

 فاصله یليخ ِ  گذشته یِ  سالهایو تظاهرات ها  ده هزار نفره ی هايیماي اما از راهپرد، ها را باال بهي روحهيدر چند ناح

 ی شدند که در آن سال قراردادِ  خوبی مصمم می اندهي اعضا به شکلِ  فزاه،يِ  اتحادی رهبربر خالفِ  عقب گردِ . داشت

.به دست آورند  

خواستند که صراحتاً ١٠٠یرهبرانِ  منطقه  ازهي اتحادني، فعال٢٠٠٤دسامبر دری عمومیشدنِ  موعد جلسه تر کي نزدبا

ِ  اعتصابِ  خود را با ی کنند که صندوق هاقي رود و آنها را تشویب م اعتصاکيعلنًا به اعضاء اعالم کنند که امکانِ  و

 ِ یقطارها خواسته شود تا به اجرامأموران و مهماندارانِ ، ازنيهمچن.  آماده سازندتههفدر دالر٢٠کردنِ  حداقل پس انداز

 شبردي پیِ  الزم را براماتيو تعلِ  صف اعتصاب مشخص شوند یسر گروه ها.  بپردازندیمني و ایاتي مقرراتِ  عملقيدق

.صف ها به آنها داده شود  
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MTA" در تابستان    یشرکت حمل و نقل شهر "تيري مدی سرسختانه موضع 
 

" MTA ی دالر، آمادگارديلي مکي با   برابری ارهيبودن ذخ  دارا رغمينکته که عل  نيبا اعالم ا   شرکت حمل و نقل " 

) یدر مذاکراتِ  آت( دارد الي ندارد، نشان داد که خايدنِ  دستمزدها و مزا باال بری از آن را برایِ  بخشصيتخص یشهر

 برخورد ی باور را که با آنهِا به درشتنيِ  کارگران ، اانيم دربرانه، موضعِ  متکنيا.  را اتخاذ کندیموضعِ  سرسختانه ا

.  کردتي کنند را تقوی مافتي دریدِ  کمترِ  کار برابر ، دستمزی براگر،يِ  دیِ  با کارگرانِ  بخش هااسي شود و در قیم

 ِ تيکه اکثر  ردي گی ها شکل مینيالت و  تباريیقايآفر ِ ی هايیکايآمر از  اکثرًا ،ینقل شهر حمل وکارِ  ِ یروين چرا که 

. پوستان هستندنيرنگاززي نشانيِ  اانيمشتر  

 کردند تا قي تشویمني و ایاتي مقرراتِ  عملی سرسختانه ِ یِ  مترو همکارانِ  خود را به اجرایاتيِ  کارگرانِ  عملنيفعال

 ِ عيِ  اجتناب از تکرارِ  وقای در مباحثاتِ  مربوط به چگونگنيهمچن.  رفت و آمدِ  قطارها را آهسته تر سازند،یحدود

 کياد نزد انقضاء قراردخي تارکهيوقت.  گرفتندشيرا در پ" ینيعدم عقب نش "ِ ی از موضعِ  اساستي، حما٢٠٠٢سالِ  

 شده دي را آماده و امضاء کردند که در آن قی قرارداد عادالنه، سوگندنامه اکي به یابي دستی براه،يشد، اعضاء اتحاد

را " ی حمل و نقل شهرشرکت"ِ  ی که هر گونه تقاضای به قراردادیابيِ  دستی برا١٠٠ یمن از تالشِ  منطقه :"بود

 که حملِ  بر یشنهادي خورم که به هر پیمن سوگند م.  کنمی متي کند، حمای َرد مايِ  حقوق و مزایري باز پس گیبرا

 به /ِ  انقضاء قرارداد خي تار- دسامبر١۵ سوگند نامه قرار بود در روز نيا."  دهمی می منفیباشد، رأ" ینيعقب نش"

  شد گفت آنرا یقبال کردند که م سوگند نامه استني آنچنان از ا هياعضاء اتحاد.  شودمي تسل١٠٠ ی همسئوالنِ  ارشدِ  منطق

.دنديدرهوا قاپ  
 کرد، اما، در همان حال به مسئوالنِ تيحما" ینيعدم عقب نش "ِی از تقاضانتي دسامبر، توس١٠ِ  ی عمومی جلسه در

ونه آنها از وروِد هرگ.  به عمل آورندیريِ  اعضاء جلوگاقي اشتی از اندازه شي دستور داد تا از ابرازِ بهيارشِد اتحاد

بر آنها نقش بسته بود، " یشرکت حمل و نقل شهر"ِ  محکوم کردنِ  ن که مضمويی پالکاردهااي مجاز و ري غیمطبوعه 

 ديِ  خود تأکی در صحبت هانتي توسکهيهنگام.  کردندیري جلوگد،ي ورزیاصرار م" ینيعدم عقب نش"و بر موضعِ  

 به دسامبر بر سر قرارداد ١۵ شبِ  مهيت که اگر تا نو از اعضاء خواس!" ضرب العجل، ضرب العجل است"کرد که 

ضرب العجل، " اما .  بر آوردنددييِ  تأادي فرني حاضری هيِ  اعالمِ  اعتصاب را داشته باشد، کلاري او اختدند،يتوافق نرس

ن، و  بر باال بردنِ  ِسی خود مبنیخواسته " یشرکت حمل و نقل شهر" دسامبر، ١۵در روزِ  ! نبود" ضرب العجل

 ِ ی مؤکدانه با آن مخالفت کرد، اما برانتيتوس.  گذاشتزيِ  می را بر روی حقوقِ  بازنشستگافتي دری خدمت براِیسالها

هنگام .  اندازدقي کند، حاضر شد ضرب العجل را تا نوزدهم دسامبر به تعودايِ  به قرارداد ادامه پدني مذاکراتِ  رسنکهيا

 گريآنها د.  داده بودی ایاساس راِتيي خود، تغيی نهاشنهاديدر پ..." شرکت "د،يدِ  ضرب العجلِ  جخي به تاردنيرس

 ی گفتند که استخدامی کردند، بلکه می مطرح نمد،يِ  کارگرانِ  جدی را برارتريِ  دی و بازنشستگشتريِ  کار بیتقاضا

  ی میکارگران کنون که   ی درصد٢  ، در عوضِ یعني.  بپردازند یرا به صندوقِ  بازنشستگ  یشتري مبلغِ  بد،يِ  جدیها

.بپردازنددرصد  ٦پرداختند، آنها   
 

ِ  اعتصابآغاز  
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 یني از عقب نشی شکلچي که حاظر به قبولِ  هه،ي اتحادیروهاي و نشي مٌصر بر خواسته هایتيريِ  مدانيم  درنتيتوس

ِ  اعضاء ید ها اذعان کرد، نظرسنجهمانطور که بع.  خواستند، قرار گرفته بودی می حال قرارداد خوبنينبودند و در ع

جو .  باشد را نداشتندامدهي نروني اعتصاب بکي که از دروِن ی قراردادرفتِني پذِیاو را متقاعد ساخته بود که آنها آماده گ

 تياو که پس از عدم موفق.  گرفته بودنتيتوس داد ازی را مینيعقب نشِ ی که بویِ  اعضاء، حق قبولِ  قراردادانيحاکم م

 متقاعد شوند که او هر چه از دي دانست آنها بای انتخاب شده بود، مش،ي دلخواهِ  اعضای مبارزه ِی در رهبرمزي جیليِ و

 را که ی نشان دهد قراردادنکهي ایبرا!  اعتصابکياز جمله، اعالم .  آمده و امکان داشته، انجام داده استیدستش بر م

 ١٠٠ ی منطقه يیِ  اجرائتي دسامبر، ه٢٠ خي در تارن،يبنابرا.  بوده استی واقعی مبارزه کي ی جهيبه دست آورده نت

کارگران ِ یبعدِ ینسل هاخالصِ ِ یافتي آوردنِ  درنييبه قبولِ  پاحاضر که اعالم داشته بودیاعتصاب.  کرداباعالم اعتص  

!ستين  

کارگرانِ  حمل و نقل به خود . د تکان نخورشيجا ازیشهر اتوبوسِ ايمترو و  قطارچيه.  صد در صد مؤثر بوداعتصاب

 ی مشهي که همیِ  قدرتشي پاسخ را با نمانيگفته بودند و ا" نه "تيريباالخره آنها به مد.  کردندیم شان افتخاریبه رهبرو

 ذکراعتصاب   ی برانتيتوس که  را   یليبود دال واضح ِ  اعتصاب کامًال یصف هااما در .ند که دارند، نشان دادنددانست

از اضافه ..." شرکت"ِ  یِ  پالکاردها، بازداریبر رو.  خواهانش بودندوني اعتصابتي نبودند که اکثريیکرده بود، آنها

ِ  قبل ی نبود که آنها در ماه هایزي چنياما، ا.  گشته بوددي قی صندوق بازنشستگی برای حقوقِ  کارگران آتِیکردنِ  کسر

 اعتصاب، پاسخ ني اون،يِ  اکثرِ  اعتصابدياز د. کرده و به گردش جمع شده بودنداز انقضاء قرارداد درباره اش صحبت 

 و دستمزد ی احترامی در مقابلِ  بیستادگي اعتصاب راجع به انيا.بود.." شرکت" کارگران توسطِ  تيها آزار و اذبه سال

 راه آهن که ِیِ  کارِ  قطارهایرويرگران و ن با کاسهيِ  نژاد پرستانه، در مقای هازهي بود که با انگی ترنييِ  پایايو مزا

، ِ  کارگرانی، برانيهمچن.  متقابل را داشتۀضرب اعتصاب، حکمِ نيا. شد ی پوست بودند، به آنها پرداخت مديعمدتًا سف

ها پس  از آنیزي چکهيدر حال.  داشتشاني برایِ  بهتریاي بود که حقوق و مزایِ  کسبِ  قراردادِ  خوبی اعتصاب برانيا

که بدونِ   بودی به قرارداددني اعتصاب، رسنيا او، هدف ازیبرا.  نبودزهاي چني انتيمتأسفانه، اهداِف توس. گرفته نشود  

. کردی نمني و انتخاب مجددش را تضمدي رسیِ  کارگران نمبياعتصاب، به تصو  

آنها هدفِ .  بودختهي را برانگیِ  قابلِ  تأملیت ها آمد، مخالفی وارد مشانيا که بريیبرابر فشارهادر١٠٠منطقه ِ یاستوار

  حمالتني ارغميعل. گرفته بودندِ  مزدورِ  شرکت ها قراریرسانه ها و،یپاتکبلومبرگ، فرماندارِ  شهردارنيحمالت آتش

 تي حماهياتحاداقدامِ  ها ازیورکيويصد از ن در٥٤عمل آمده بود، نشان داد که  به تصابروز دوم اع درکهي ایسنج، نظر

 یِ  بی هاتيحما" قبل از اعتصاب، ی هايی که در گرد هم آورک،يويِ  شهر نی هاهي اتحادگرياما، رهبرانِ  د.  کردندیم

 اعتصاب را خاتمه جه،ي به نتدنيرس که بدونِ آوردند یم فشارنتيبه توس ودنديخود را اعالم نموده بودند، کنار کش" ِغيدر

ِ  کارگرانِ  حمل و نقلی المللني بی هياتحاد. دهد TWU ِ  آن تالش بيتخرفِ  اعتصاب بود، بلکه فعاالنه در، نه تنها مخال

سي رئان،يبرا.  ُاکيما. کرد  TWU خواست تا اعتصاب ١٠٠ ی شدن، علنًا و در ملع عام از منطقه مهيجراز فراریبرا 

.را رها کرده و به سرِ  کار بازگردند  

 ی آمد که رهبریم بود، اما بنظررفتهي صورت پذیِ  مشابهی هاانتيخحمالت وزي ن٢٠٠٢ و ١٩٩٩ یسال ها درنکهي ابا

 گسترده اي و هياتحادِ ی هايی حفظِ  دارای برات،يريمقابل حمالت مدآنها در. رخورد با آنها را نداردِ  بی آمادگ١٠٠منطقه 
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 درخواست کردند که وني اعتصابکهيمثال، هنگامبطور. ندادندخود نشان  ازی اانهکردنِ  اعتصاب، عکس العملِ  قاطعتر

شرکت "ساختارِ   ازی که بخش-لندي راه آهنِ  النگ آی انهي به پاايوِ  شهری شمالیصف اعتصاب به محله  ازیشقراوالنيپ

.اوردندي به عمل نی با آن مخالفت کرده و اقدامهيبود، بروند، رهبرانِ  اتحاد" یحمل و نقل شهر  

 ِ یِ  جنبه های حال دارانيبا ا.را محدود کرد ِ  اعتصاب ی هاتي موفقتًا،ي و نهانتيِ  توسی هانهيِ  الزم، گزیِ  آمادگفقدان

مثًال در .  بودنددهيِ  الزم را ندماتي نشده و تعلنيي از منطقه، سرپرستانِ  صف اعتصاب تعيیدر قسمت ها.  هم بودیمثبت

و از آنها خواستند تا  گرفتند  تماس   از اعضاء ی دسامبر، با برخ١۵ یعني قرارداد، ءابخشِ  مترو، در همان روز انقض

.  شد و پالکاردها باال رفتلي تشکونيِ  اعتصابی اوصاف، صف هانيبا ا. رنديِ  اعتصاب را بپذیِ  صف هایسرپرست

آنها با .  کردندی میدگي آنها رسهب داده و لي از اعضاء ، بصورت داوطلبانه، صف ها را تشکی و برخهيِ  اتحادشکارانيپ

در .  کردندیِ  مؤثرتر کردنِ  اعتصاب تبادلِ  نظر می چگونگی محالت ، درباره گريِ  دوستانه با دی تماس هایبرقرار

ِ  شمالِ  شهر یتوقفگاه ها به مقابلِ    یِ  اعتصابی صف هالي تشکیبرا  را وني از اعتصابيی برانکس، گروه هایمحله 

 یِ  مختلف، در سرما، در کنارِ  هم قرار گرفته و درباره یِ  محالت و بخش هایدر صف ها، اعضا. ودندباعزام کرده 

 ١٠٠در منطقهِ  .  کردندی بحث و گفتگو مگريکدي با نند،ي ببدي بودند در قراردادِ  جدلي که مای و اعتصاب و مفادهياتحاد

 شد که در آن، اعضاء حق ِ ی گرفت، برگزار می را در بر متِ  محالی که تمامیري فراگی بار در سال جلسه کي، تنها 

  فرصت خارق العاده ی بمثابه رفت،ي پذیم ِ  اعتصاب صورت ی که در صف ها ی تبادلِ  نظر نيپس ا. صحبت نداشتند

. دادی مونديِ  مختلف به هم پی و بخش هاني اعضاء منطقه را ، بدون در نظر گرفتنِ  عناوی بود که تمامیا  
 

  گرفت؟انياعتصاب پا چرا
 

 دست یدي به توافق جدنکهي بدون ايی اجرائتي دسامبر، ه٢٢در روز سوم، .  ساعت ادامه داشت٦٠ به مدت اعتصاب

. دندي کشی اعتصاب نفس راحتافتني اني از پا١٠٠ ی منطقه ی از اعضای تعدادنکهيبا ا.  دادیِ  اعتصاب رأاني به پاابد،ي

آنها با اکراه به سر کار خود باز گشتند و . کرده است، منزجر شدند" ینيعقب نش "هيه اتحاد کتي واقعني از ایارياما، بس

 که افتي شي افزای ها زمانی نگراننيبخصوص ا.  کردندی می گذشت، ابراز نگرانینسبت به آنچه در درون مذاکرات م

 خود انعطاف زا" یحقوق بازنشستگ "در موردِ ..." شرکت"ِ  اراني که اگر صاحب اختدندي دی عالئمنتيدر رفتار توس

 هيِ  اعضاء اتحادینگران. معامله کند" ی درمانیبرنامه " دادند، او حاظر بود در مورد پرداختِ  کارگران به ینشان م

 توافق کرده و ی با چه مواردنتي که توسدندي شدند و فهمداري دسامبر از خواب ب٢٨ در صبح شاني اکهيهنگام. موجه بود

 نهاي گفتند که ای توافقات صحه گذاشته است، هزاران کارگر به آن اعتراض کرده و منياِ  ی بر روزي نيیاجرا ی تهيکم

 ی نهيدر زم" یشرکت حمل و نقل شهر"ِ  ینيدر برابرِ  عقب نش.  نبوده که آنها به خاطرش اعتصاب کردندیموارد

 ی مبلغی درمانی برنامه ی بران بار، کارگراني اولیا بود که بررفتهي پذنتي توس،یِ  ساختار حقوق بازنشستگراتييتغ

 و اندازد،ي را بر دوشِ  کارگران بیِ  بازنشستگی هانهي از هزی بود که بخشنيبه دنبالِ  ا..." شرکت . "پرداخت کنند

 پرداخت  ها را کارگراننهي کرد که کدام بخش از هزی می چه تفاوتاني کارفرمایاما برا.  بودرفتهي را نپذني انتيتوس

 نتوانسته بود ن،يعالوه بر ا.  به کارگران توافق کرده بودی درمانی مهيِ  بی هانهي از هزی با انتقالِ  بخشنتيکنند؟ توس

 در -ِ  قراردادی انقضاخي را که تاریو مهمتر آنکه، اهرم.  بود زنده سازددهي از حقوق کارگران را که تورم بلعیبخش
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  از ه،يضرب العجل تا اواسطِ  ژانوِ دي گذاشته بود، با توافق به تمدارشانياخت در-سمسيکرِ دي و فصل خرالتيدوران تعط

.دست داده بود  
 توان بعنوان ِ ی توسطِ  کارگران، نمی درمانی مهي درصد پرداختِ  حق ب۵/١ کردند که از ی ادعا مهيِ  اتحادنيمسئول

اما .  شدی بازنشستگان پرداخت می برای درمانی مهيِ  بديجد ی مبلغ به برنامه نيسخن گفت، چرا که ا" ینيعقب نش"

  پرداخت کنند که قرار است فقط ی ای درمانیِ  برنامه یبرا دالرونيلي مکصدي دي ندادند که چرا کارگران باحيتوضهرگز

  داشته باشد؟نهيهز..." شرکت "ی دالر براونيلي مکي ویس
 

ی منفی رأی برامبارزه  
 

 ِ نيمخالف. دي ارزی قرارداد به اعتصابش نمني و ادعا کرد که اافتيبه قرارداد، با عجله سازمان " ی منفیِ  رأنيکمپ"

 ینيعقب نش"با " ینيعقب نش "کي کردنِ  نيگزي داشتند که جای اظهار می درمانی مهيقرارداد، با اشاره به پرداختِ  ب

 از ی نشان دهد که طرفدارنگونهي کرد ای سعزي نتيريدر مقابل، مد. دند اعتصاب کرشي نبود که برایزي آن چگر،يد" ِ

 ی که به اعتصابشان افتخار ميی بودند اعضادواريآنها ام.  مثبت به قرارداد استیِ  اعتصاب برابر با دادن رأتيحقان

 عملشان  بهی اعتصابی هاصف که هنگام راه رفتن در يی ، اعضایاستي سنياما، اتخاذِ  چن.  کننددييکنند، قرارداد را تأ

! نجاستيجالب ا. ِ  از اعتصاب، مرتکبِ  حماقت شده باشندتي وا داشت که نکند با با حمادي کردند را به تردیافتخار م

ِ  آن توسط بي مانعِ  تصونکي و پا افتاده اعالم کرده بود، اشي قراردادِ  پکي قبوالندنِ  ی برانتي که توسیهمان اعتصاب

 ی پورکيوي قدم بر داشتن در صفوفِ  اعتصاب، به قدرتِ  خود در فلج کردنِ  شهر ن که هنگاميیاعضا.  شدیاعضاء م

 صفوف اعتصاب را راه ه،ي از طرفِ  اتحادی ايی آموزش و راهنماچي توانسته بودند بدون هنکهيآنها از ا. برده بودند

  ی توانستند قبول کنند که با چنان قدرتیمآنها ن.  کردندی احساسِ  اعتماد به نفس مند،ي نمایدگي کرده و به آنان رسیانداز

. در قراردادشان تن دهندیا" ینيعقب نش"ني به چنديخود نشان داده بودند، چرا باکه از  

.  مخالف، َرد شد١١٢٣٤موافق ، در برابر ١١٢٢٧ ِکي نزداريِ  بسی دو طرف، قراردا با رأني بدي شدی از مبارزه اپس

 سيرئانتخاب شدن بعنوانِ  قبل ازنتيکه توس(یليرکارگرانِ قطار،درمستقر فروشانِ طيبل ، رانندگانِ  قطارهای هاهياتحاد

 که يی هاهياتحاد.  دادندیمنف  ی به قرارداد رأانيو نظافت چ  ها ستگاهيا درطيو فروشندگانِ  بل)  بودشانيمنطقه، سخنگو

، ٢٠٠٠ که در سال یهمان اشخاص.  گرفتندیبر م ها را درینيت التيبا اکثر تباريیقايِ  آفری هايیکايآمر ازیاديتعدادِ  ز

. کردندتي حمانتي از انتخاب مجدد توس٢٠٠٣بودند و در سال " ني نوِیريجهت گ"ِ بانيپشت  

 بدست ی خود را برای شدند تا مبارزه یِ  اضطراری جلسه عمومکي ی خواهانِ  برگزارني رد شدنِ  قرارداد، مخالفبا

اعتصاب ِ  ِ یريگسر ازیبرا  منطقه رایکه بتواند تمام" جي بسۀتيکم "جادي ایآنها برا.  کننددي تجدیاد بهترآوردنِ  قرارد

شرکت  تعدادِ  شود و گرفته سر مذاکرات از کردند تا   درخواست نيآنها همچن. دنديورز کند، اصرار  هماهنگ یاحتمال

داد که مراقبِ  انتظارات ِ  هشدارشيبه اعضازي نهي اتحادی، رهبرمقابل در.ابدي شي افزازي مذاکره کننده نۀتيکمکنندگان در

 تيِ  مبارزه، شکاديِ  تجدیِ  راه هاافتني یرا و تأمل ب  اعضاءميِ  تصمرفتنيِ  پذی، به جا و گروهش نتيتوس. خود باشند

.  موفق به درک مفاد آن نشده اندهياء اتحاد اعضنکهياو. ندي گویآن دروغ مِ ی محتوایداشتند که مخالفان قرارداد درباره   

.شد، واجب االحرا خواهد " تيحکم "قي قرارداد از طرنک،ي اوصاف، اني کردند که با ای مديمرتبًا اعضاء را تهد  
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 تکرار یري گی کردند که رأی مهي توصع،ي و ناظرانِ  وقایمفرانِ  مطبوعات ازی برخ،یري گی رأجيِ  نتایکي علت نزدبه

 صراحتًا عدم هي مسئوالن اتحادکهياما، پس از دو ماه ، هنگام.  مخالفت کردشنهادي پني اول با ای در وحله نتي توس.شود

ِ  همان دييِ  تأی براگري دکباري مارس اعالم نمود که ١٤ در نت،ي داشتند، توسم مبارزه اعالِديِ  خود را جهت تجدیآمادگ

اعالم داشت " یشرکت حمل و نقل شهر "ی رهي مدئتيِ  هسي رئکاو،ي کالتري، پاما. ...  خواهد کردیري گیموافقتنامه رأ

نظر با در. حل شود" تيحکم "قيطر ازديبا مسئله نيانخواهد داد ومذاکره قرارزيم ِ ی را مجددًا رویشنهاديکه قرارداد پ

 یري گی دوم رأیمرحله اکره بازگردد، درمذزي به می قراردادِ  بهترینبود برا حاظرزي ننتي که توستي واقعنيگرفتنِ  ا

تنها، رانندگان بودند که . دي رسبي مخالف، قرارداد به تصوی رأ۵٨٧٧برابر  موافق ، دری رأ١٤٧١٦ِ  قاطعِ  تي اکثر،  

. دوم بار َرد کردندیآنرا برا  
 
  هاامديپ
 
 و ونيليِ  اعتصاب، به پرداختِ  دو متي مبنا بر ممنوعی از حکم قاضیچيبه جرمِ  سرپ" منطقه" ، یري گیِ  دو رأانيم

 دستمزد ِ ی از چک هاتيدر کسرِ  خودکارِ  حق عضو" منطقه" حقِ  ن،يهمچن.  محکوم شدمهيپانصد هزار دالر جر

 از اعتصاب کنندگان نه کيبعالوه، هر .  محروم شدد،ي رسی ماني به پامهي که اقساطِ  جر٢٠٠٧ بعد از ژوئن ش،ياعضا

 روز دستمزد محکوم کي برابر با ی امهي کردند، بلکه، به پرداختِ  جری نمافتي اعتصابشان را دریتنها حقوق روزها

 ِ یقاض. دي به دادگاه، به ده روز زندان محکوم گردني به جرم توهزي ننتي ، راجر توسنکهيو تکاندهنده تر از همه ا. شدند

آنها معتقد بودند .  صادر کردورکيوي نالتيادستانِ  اِ  شهردار بلومبرگ و دی هاهي توصرغمي حکم را علنيمربوطه، ا

 و حکم زندان از ستي ها کافهي اتحادگريو هشدار به رهبرانِ  د" منطقه "هي تنبی برانيِ  سنگی هامهيکه پرداختِ  جر

به ِ  تهاجم ی ارتقاء جدانگري اعتصاب، بکي ی براهي اتحادسي رئکي کردنِ  یندانز.  خواهد ساختدي شهکي نتيتوس

 یو شورا" منطقه "کهيهنگام.  برخورد شدی با سردنتي ، به حکم زندانِ  توس١٠٠ یاما، در منطقه .  هاستهياتحاد

 ِ نيِ  نماديیماي راهپکي در هنگامِ  رفتنش به زندان، نت،ي توسی همراهیِ  کارگران از اعضاء خواستند تا برایمرکز

واضح است که .  حاظر شدند١٠٠ ی نفر از اعضاء منطقه ستيا دوشرکت کنند، تنه" نيِ  پلِ  بروکلیگذشتن از رو"

 عدم نيعللِ  ا.  دعوت، استقبال نکردندني شده است، از اانتي خشاني کردند که به ای آنکه احساس ملياعضاء به دل

وم، به د.  شدگرداني قرارداد از اعتصاب روکي افتي بدون درنت،ي خاطر بود که توسنيا اول به یاستقبال در وحله 

ِ  مجدد به توافقنامه یري گیرأِ ی که او، با برگزارلي دلنيو سوم به ا. قرارداد وجود داشتکه در" ی اینيعقب نش"علتِ    

. کرده بودی احترامی َرد شده بود، به آنها بشاني که از طرف ایا  

 یر حالِ  برگزار شدن است تا اجراد" تيحکم. " ، هنوز بدونِ  قرارداد است١٠٠ ی ، منطقه ٢٠٠٦ ی هيِ  ژوئانيپادر

  برگزارزي است که در انتخاباتِ  منطقه که قرار است در پائیري در حال شکلگيی هایگروه بند.  کندليِ توافقنامه را تحم

. را به چالش بکشندنتيشود، توس    

بازنشسته شده   یِ  پزشکليال د  بهنکي کرد، اانتي که به اعتصاب خی کس،ی المللني بی هي اتحادسي رئان،يبرا.  ُاکليما

  و ی المللني بی هي اتحادني تالش دارد تا روابطِ  بنت،ي دوم توسطِ  توسیري گی رأديي پس از تأتل،ي لمياست و خلف او ، ت
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.بخشد  را بهبود١٠٠ یمنطقه   

ِ  کارگران، قدرت انيکارگرانِ  حمل و نقل نشان دادند که در م.  بودیخي تاری واقعه کي، ٢٠٠۵ ِ  حمل و نقلِ اعتصاب

 ِی کردنِ  عقده یِ  خالیِ  آن، تنها برای اعتصاب، از طرفِ  رهبرني اکهيياما، از آنجا.  مبارزه وجود داردیو اراده برا

 حرکت زي آمتي موفقی جهي بود، به سمت نترفتهيصورت پذ" ینيعقب نش"ِ یحاو رساندنِ  قرارداد بياعضاء و به تصو

محکومزياعتصابات را نِ نيتر مؤثری تواند حتی، مفيضعِ یرهبر  ویزي برنامه رکين داد که  اعتصاب نشانيا. نکرد  

.به شکست کند    

 در صفوف اعتصاب کهي آنهائشتري اعتقاد دارند، اما بنتيهنوز به توس١٠٠ ی منطقه ی هياعضاء اتحاد ازی برخنکهي ابا

، اما، گرانيد.  برندیم به سرديتردعتصاب مرتکبِ  حماقت شده اند، دراِ  ازتي در حمادي شانکهيشرکت کرده بودند، به ا

آنها از .  را داشتندیِ  به دست آوردنِ  قرارداِد بهتريیآنها معتقدند که توانا. کنند یبه تالششان در طول اعتصاب افتخار م

  ِی هي اتحادکي یبرامصمم اند که مبارزه راآن بودند، الهام گرفته و ازیگذشته بخشدسامبر درکهي ایقدرتِ  کارگرتظاهر

. را داشته باشد، دنبال کنندهي اتحادی اعضاِتي ارزش حماکهي ای تر، با رهبرکي تر و دمکراتیقو  

 
 
 

د داراب زنناي بز دانز، ترجمه اونياست  
واکي، بوسيله ى د١٣٨٧ ريت ٢٠  

 سايت سالم دمکرات


