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  ی ثابتدهيفر: نگارش

 ٢٠١١ اگست ٣٠

  

  کايمرا درزنياعتصاب کارگران شرکت ورا
  ري اخ متحده، در چھار سالاالتي اعتصاب در اني بزرگترVerizon کارگران شرکت ارتباطات اعتصاب

  " !!طبقه متوسط "اي کارگر، طبقه

  

 از دو شي بیعنيست ،  آگ٧ کشنبهي از ،ی ، وابسته به داو جونز صنعتVerizon شرکت یئکايمرا کارگر ۴۵٠٠٠

  . برندیسر مه ھفته است که در اعتصاب ب

 شرکت نيا. ی و بعد از شروع بحران اقتصادري متحده در چھار سال اخاالتي ای اعتصاب در بخش صنعتنيبزرگتر

 شي سال گذشته ب۴ شرکت در نيسود ا.  پوشش داردريھا را ز آنۀ ھزار نفر از کارگران، بازنشستگان و خانواد٨٠٠

 نيا.  شودی مسي پوند انگل٢ سرانه ھر نفر، حدود ، شودمي جھان تقستي دالر بوده است که اگر به جمعونيلي ب١٩از 

 ۀھم.  دھدی مسي سرواينيرجي تا وايلواني متحده از پنساالتي در ای کابلونيزي تلونترنت،ين، اولفي تۀنيشرکت در زم

اما نه به حساب کارگران، بلکه به حساب .  شده استجادي شرکت اني کار ایروي توسط ن،ی دالرونيلي ب١٩ سود نيا

 کسب و کار دي گوی داند، و می نمی را، کافونيلي ب١٩ نياما شرکت ا.  رودی و سھامداران مرهي مدتأي ھیبانک

 را دارد، که به دستمزدھا و ني شرکت قصد اجه،يدر نت.  دھدی خود را از دست مانيسرعت مشتره  ب،یمخابرات

 ی مرخصند؛ي گویآن ھا م.  دھدھش کارگران، دستبرد بزند، و آن ھا را کارهي و غیماري و بی بازنشستگمهيب

 شدن و ماري بی خواھد برای سبب، منيبه ھم.  آوردی ضرر به شرکت، وارد مونيلي بکي ساالنه، رهي و غیماريب

 مهي بنيو ھم چن. ندياي ھم، به سرکار بیماري کارگران، در حال بیعني کند؛ نيي حد و مرز تع،یاستفاده از مرخص

 ٢٠١٠ شرکت متھم شده است که در سال ن،يھم چن.  قرار دھددي مورد تحدزيره را ني و غتي مرگ و معلول،یبھداشت

 رسانه ی کوشش، آن ھا از کمک ھانيدر ا. نفع خود کاسته استه  ، بی بازنشستگیاي دالر، از مزاونيلي م٩۶٢مبلغ 

 ی المللني بیدر، و براCWA کايمرا ی ارتباطات کارگری ھاهي، و اتحادFBI یآ.یب.  اف،ی دادگاھستميھا، س

 کند ی اعالم میالؤ به سیليميا، در پاسخ CWA یجانسون سخنگو.  شودی بھره مند مIBEW یکيکارگران الکتر

 شي و به اعضا،یرقانوني نوع عمل غچي کند؛ از ھی مديکأو ت.  کندی نمتي حمایرقانوني از اعمال غهيکه، اتحاد

  .  شان، مطابق با قانون کار، باشدی اعتصابتيعال دھد که مراقبت کنند، رفتارشان و ھمه فیدستور م
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 احکام لي شود، و با تحمی وارد مداخله میشدت به نفع کمپانه ، دولت ب کننده استکي نظرکه، اعتصاب تحرني ابا

 یعنوان خرابکاره  از آن بیآ.یب.اف.  کوشدی فراھم کردن ابزار شکست اعتصاب، میضد اعتصاب، برا

از اختالل در .  بردی نام میبکار مورد خرا٢٠٠ از شي برد، و تا حال از بی نام مزونيورۀ در شبک" یستيترور"

 یربط م" ی ملتيامن" له را بهأو مس.  برندی کارگران نام میعنوان خرابکاره  بمارستاني دو بکمپيوتری تمسيس

 ، به ظھور آورده است، فوراً آنھا کارگران را در دفاع از حقوق ی ھای را که در لحظات خود، نوآوریاعتصاب. دھد

 ترس، جادي اکيآن ھا از تاکت. زدي مردم را، برانگی توده ھای تا نتواند ھوادارکنند، ی مخدوش میبا تھمت خرابکار

 جھت ی عمومیآن ھا، به رسانه ھا "دي گوی از کارکنان ورزون میکي.  کنندی مقاصد خود استفاده مشبردي پیبرا

 در باره ،یادي زی منفغاتيآن ھا تبل.  را، عمده کنندی خرابکارألۀ دھند، که در گزارشات خود از اعتصاب، مسیم

  ."مي که ھمه باھم باشمي دارازي کنند، ما نجاديما، اه  و بد نسبت بباي نا زیدي دھند؛ تا دیمان مما، ساز

که به .  کندی منيي اعتصاب، ضرب االجل تعی سبب براني کند اعتصاب را محدود کند، به ھمی می سعینکمپ

 ھمه اعتصاب کنندگان، از اي، سر کار خود برگردنده  و کارگران بابدي اني اعتصاب پاديست با آگ٣١ھرحال تا 

 در اعتصاب شرکت دارند شي مذکور که اعضاۀي خطاب به دو اتحادیکمپان.  شوندی مقي تعل،ی بھداشتۀميپوشش ب

 ميابيب را  یئ و راه ھام،ي تا باھم بحث کند،ياي مذاکره بزي نظر باز، به پشت مکي با هي اتحادميلي دھد، که ما مای ماميپ

 کار ني ترسازد، ما به اري و موفق تر و ساعات کار را انطباق پذري رقابت پذشتري را، بیطات ارتبایکه شرکت ھا

 ارائه ی کمک خود را به کمپاناني مني در اهي اتحادیکرات ھاوبور.  داردازي کار نني به ازي نهي اتحادو مي دارليتما

باشد، و " معامله منصفانه"ھند کرد، اگر  را قبول خوای کمپانشنھاداتي دارند که آن ھا، پی کنند و اعالم میم

 است، ی کار چانه زنهي کار اتحادراي شود؛ زصحبت تعجب باشد، اگر از معامله ی جادينبا.  عمده داده شودازاتيامت

کاال کاالست و . ستي مورد معامله قرار دارد الزم به نام بردن نیاما چه کاالئ.  دھدی در معامله، رخ میو چانه زن

 شرکت در ،ی دالرونيلي ب١٠ ضمن اذغان به سود هي اتحادسيرئ". انيتجارت، تجارت است آقا" ارکسقول مه ب

طبقه  "ی باالتر ببرد، تا زندگی تر، حتشي و بشي کوشد سود ھا را ھرچه بی متيري مددي گوی، م٢٠١٠سال 

 مزبور، هي اتحادیگ سادنيبه ھم.  از حرص و طمع استی خالص ناشاستي سکي ني ببرد، انيرا از ب" متوسط

 که مناسبات نيا داند نه یم.  از حرص و طمعی را ناشی دارهي نامد و سود سرمایکارگران را طبقه متوسط م

 اي ی ارزش اضافۀ کنندنيمأعنوان ته  کار بیروي و فروش ندي بر استثمار کارگران و بررابطه خری دارهيسرما

  .ھمان سود، استوار است

 گذشتن از حاصل کار و رنج، یعني و پا گذاشتن برحق و حقوق کارگران، ه،يمقابل سرما گونه کوتاه آمدن در ھر

 وجود داشته باشد، بسته به یروزي پی برای که شانسني اايآ.  استرمنصفانهي و غرعادالنهيعرق و خون آن ھا، غ

 دادن به اني پای اش برایناي و پادرمه،ي اتحادیھا ی شدن به کدخدا منشمي تسل،ی است که کارگران ورزون به جانيا

 ی برااينيرجي تا وايلواني دھند و شبکه شوراھا را از پنسلي محل کار خود را تشکی کارگریاعتصاب، شوراھا

 ري خود، در سای ھایئ ھم طبقه تي جلب حمایبرا.  ھمه کارگران شرکت، درآن فراھم سازندیشرکت موثر و عمل

 شرکت، حکومت و خوش اتغي کردن تبلی خنثیز ھمه امکانات برا ارند،ي آن ھا تماس بگا ب،ی کاریشاخه ھا

ه  منفعل گوش بی آن ھا به انسان ھالي و تبده،ي کنترل کارگران توسط اتحادیبه جا.  استفاده کنندهي اتحادی ھایخدمت

  . فرا بخوانند،ی و کنترل کارگرم،ي عمل مستقل و مستقی را براگريفرمان، ھمد

   سميالي سوسیمايس


