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   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١۴ مارچ ١۴

 ديوان عالی امريکا

 به حقوق کارگران حمله کرد

 

، ديوان عالی اياالت متحده رأی ناسزاوار خود را مبنی بر اين که کارگران برای مدتی که صرف پوشيدن جنوری ٢٧

لباس کار و آماده سازی تجيھزات امنيتی خود می کنند حقوقی دريافت نمی کنند و اين بازۀ زمانی جزء ساعات کار آنھا 

 بلکه وجود قانون  چنين قضاوتی نه تنھا فلزکاران را از حقوق خود محروم می دارد. ، صادر کردحساب نخواھد آمد هب

 و   قاضی رأی داده اند که زمان کاری که فلز کاران برای پوشيدن و درآوردن لباس٩. بنيادی اقتصاد را نيز نفی می کند

در گری، اينديانا می باشد جزء ساعات ) ١(»يو اس استيل«ی متعلق به اموری که به تجھيزات امنيتی آنان در فوالد ساز

 .حساب نمی آيد و در نتيجه ارزشی توليد نمی کنده کار روزانه ب
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تجھيزات حفاظت فردی که کارگران فلز کار بايد بپوشند و در پايان کار در بياورند، مبنی بر رأی صادر شده عبارت 

، کاله امنيتی، کاله توری مخصوص پوشاندن موھای سر، تکمه ھای مچ، دستکش کت نسوز، شلوار و کاگول«است از 

 .»گوش و نقاب حفاظتی-کار، جوراب شلواری، چکمه و محافظ فلزی، عينک حفاظتی، دھان

چنين امری به اين معنا . بدون پوشيدن لباس و تجھيزات حفاظتی، کارگران فلز کار قادر به انجام وظيفه نخواھند بود

ارزش .  خود تجھيزات جزئی از ارزش کار بوده و بايد آن را به مثابه پيکرۀ ابزارکار و ماشيناسيون تلقی کنيماست که

. تجھيزات ايمنی کارگران و بازۀ زمانی مرتبط به پوشيدن و درآوردن آن به فوالدی منتقل می شود که آنھا توليد می کنند

ين ضرورتی امکان توليد فوالد و ارزش مرتبط به آن وجود نخواھد بدون لباس ايمنی فردی و بازۀ زمانی مرتبط به چن

 .داشت

تصاحب . يو اس استيل فوالد و ارزشی را که فلزکاران توليد می کنند به عنوان ملک شخصی شرکت تصاحب می کند

رد، که اين چنين ملکی ارزشی را که تجھيزات ايمنی فردی طی روند توليد به فوالد منتقل کرده است را در بر می گي

 .بخش از ساعات کار ضروری يعنی پوشيدن و درآوردن لباس و تجھيزات ايمنی فاقد ارزش اعالم شده است

داوری ديوان عالی فلزکاران را از فراخواست ھای قانونی مرتبط به ارزشی که بر اساس ساعات کار توليد می کنند 

د برای محروم ساختن کارگران از دست يابی به داوری ضد کارگری می تواند مقدمه ای باش. محروم می سازد

ه بايد از کفراخواست ھايشان در مورد چگونگی کار روزانه مانند وقت استراحت يا غذاخوری، زمان توقف و راھی را 

 .يک بخش به بخش ديگر بپيمايند، و يا ساعات کاری که خارج از کار عادی پيشبينی شده بوده است

 عرضه کرده و ١٩٣٨ در رابطه با مفاد استاندارد کار سال ١٩۴۶اين رأی خالف تعريفی است که ديوان عالی در سال 

ھفتۀ کار قانونی عبارت است از تمام مدتی که کارگر ضرورتا در رابطه با کارفرما در خدمت او «مشخص می کند که 

اين فعاليت ھا ... لباس پوشيدن و درآوردن آن] رھائی مانندکارگران حتی بايد برای کا...[بوده يا در مکان مشخص شده

.  به روشنی مطرح گرديده است١٩۴٧قوانين مرتبط به ساعات کار در قانون فدرال . »مشخصا به پيکرۀ کار تعلق دارد

 که از بايد حقوق کارگران را برای تمام مدتی که وارد محيط کار می شوند تا وقتی«اين قانون می گويد که شرکت ھا 

 .» بپردازند،در محل کار خارج می شوند

آنتونن .  فلزکار فعال و بازنشسته در يو اس استيل در گری نبوده است٨٠٠رأی اخير نئوليبرال بدون نتايج مالی برای 

در مجموع، کميت زمانی، و در نتيجه پولی که در اين رابطه مطرح می باشد قابل توجه «: اسکاليا نوشته است که 

 .»است

کارگران بايد ھوشيار باشند که حملۀ سازمان يافته ای به ھمکاری «: سنديکای فلزکاران در ھفته نامه ای نوشته است که 

دولت عليه حقوق آنھا در شرف وقوع است، و بايد دانست که ديوان عالی نه تنھا يک نھاد دولتی می باشد بلکه دولت 

يان که ماو عالوه بر اين، گروه کارفر. و اس استيل پشتيبانی کرده استاز ي اوباما از ديدگاه حقوقی با پول و وکيل 

.  به صنايع غذائی تعلق داشته اند با فشارھا و مداخالتشان کارگران را از کسب حقوق حقۀ خود محروم کرده اندعموماً 

ن گرفته شود برای  غذائی بيانيه ای منتشر کرده است که مبنی بر آن ھر تصميمی که به نفع فلزکاراانجمن صنايع

 .صاحب کاران ويرانگر خواھد بود

شرايط در اياالت متحده و کانادا تا نقطه ای سقوط کرده و تنزل يافته است که مالکان سرمايه و نمايندگان و مباشران «

د تلقی می کنند، و فراخواست ھای کارگران را در مور» ويرانگر«سياسی آنھا بازشناسی و رعايت حقوق کارگران را 

ل شرايط کار جرم و وارزشی که با ساعات کارشان توليد می کنند غير قانونی دانسته و حرکت جمعی آنھا را برای کنتر

زيرا می توانيم . ھفته نامه بر اين باور است که وخامت اين داستان اھميت فوق العاده ای دارد. جنايت تلقی کرده اند

ھيچ محدوديتی تا کجا پيش می روند و تا کجا دولت ھا و دادگاه ھا در ببينيم که شرکت ھائی مانند يو اس استيل بی 
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جامعه نمی تواند اجازه دھد که چنين افرادی از موضع قدرت . اين موضوع حاکی از انحراف است. خدمت آنھا ھستند

 .: گذارندءاقتصادی و سياسی تا اين اندازه خود خواھانه تصميماتشان را به اجرا

1)US Steel 
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